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INTRODUÇÃO 

Este programa é uma parceria entre o Governo do Estado, através da Sabesp, e a municípalidade do 

Município de São Paulo, que visa a limpeza e revitalização dos principais córregos municipais em 

um período de sete anos, com investimentos de aproximadamente R$ 400 milhões. O objetivo deste 

programa é a melhoria do sistema de esgotamento sanitário e a limpeza da área circundante de 

fluxos, e que beneficiou cerca de dois milhões de pessoas. Dos 172 córregos selecionados, 146 já 

foram limpos. A nossa participação neste programa é de aproximadamente R $ 100,0 milhões. 

INTRODUCTION 

This program is a partnership between the State Government, through Sabesp, and the municipality 

of São Paulo, which aims at cleaning and revitalizing the main municipal streams in a seven-year 

period, with investments of approximately R$400million. The aim of this program is the 

improvement of the sanitary sewage system and the clean-up of the surrounding area of streams, 

which will benefit approximately 2 million people. Of the 172 streams selected, 146 have already 

been cleaned. Our participation in this Program is approximately R$100.0 million. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nas práticas da metodologia na despoluição dos córregos, dada à complexidade das ações 

para se alcançar o objetivo da despoluição, o processo foi se ajustando nas rotinas dos trabalhos que 

eram desenvolvidas. O fechamento de cada fase bianual trouxe a todos os envolvidos no programa, 

o aprendizado dos passos e da sequência das atividades para a obtenção do resultado final, ou seja, 

atingir as metas dentro dos parâmetros da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), e a limpeza e 

manutenção das redes de esgotos e margens e leito dos córregos. 



 

O fluxograma para despoluição de córregos, na Figura 1, mostra, sinteticamente, a 

sequência de atividades da metodologia desenvolvida para o planejamento e execução dos 

trabalhos. 

Figura 1 - Fluxograma para a Despoluição de Córregos 
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A Figura 2, demonstrada no quadro abaixo, com os itens de 1 a 15 assinalados no fluxograma, a 

forma estruturada, das atividades a serem desenvolvidas. 



 

Figura 4 - Metodologia para a Despoluição de Córregos 

ITEM O QUE COMO POR QUE QUEM QUANDO

1

Identificar a bacia

hidrográfica a ser

despoluída e definir os

fundos de vale a partir do

mapa com curvas de nível.

Traçando o divisor de águas (linha de

cumeeira ou espigão) e interpretando as

curvas de nível na área interna a ela,

definindo as linhas dos fundos de vale.

Para definir os limites

hidrográficos de atuação, e

quais os fundos de vale a

serem trabalhados.

Grupo Técnico Início do projeto

2
Identificar as sub-bacias de

esgotamento.

Traçando os limites de contribuição do

sistema de coleta das sub-bacias de

esgotamento.

Para identificar, separar e

diferenciar limites

hidrográficos e de

esgotamento, e quais os

fundos de vale a serem

trabalhados.

Grupo Técnico Início do projeto

3

Analisar os fluxos e definir

as contribuições das sub-

bacias de esgotamento

para cada lançamento

provisório encontrado e

identificar os trechos com

altos índices de obstruções.

Levantando a base cadastral do sistema

coletor, definindo e numerando os

lançamentos provisórios de esgotos

cadastrados, verificando incidências de

obstruções domiciliares e de coletores e

dados de caracterização urbana dentro

das sub-bacias limitadas e verificando os

projetos existentes no sistema de coleta.

Para realizar diagnóstico

preliminar da operação do

sistema e programar

vistorias na sub-bacia de

esgotamento.

Grupo Técnico Início do projeto

4

Levantar infraestruturas de

águas pluviais e identificar

projetos habitacionais.

Consultando as áreas técnicas de

projetos de sistemas de águas pluviais e

responsáveis por programas

habitacionais nas Prefeituras.

Para planejar a execução

de intervenções em

conjunto com a Prefeitura

dentro do período do

projeto.

Grupo Técnico Início do projeto

 
ITEM O QUE COMO POR QUE QUEM QUANDO

5

Confirmar elementos

técnicos de caracterização

em campo e elaborar pré-

diagnóstico de viabilidade

técnica de despoluição.

Percorrendo todos os fundos de vale

assinalados no item 1 e os trechos dos

projetos existentes do item 3.

Para identificar possíveis

interferências na

implantação das redes e

execução de ligações.

Grupo Técnico
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6

Levantar em campo os

pontos críticos nas sub-

bacias para

acompanhamento.

Identificando fundos de vales invadidos,

favelas ou construções regulares que

interferem com implantação de redes

coletoras, coletores-tronco ou execução

de ligações e fotografando os pontos de

interesse. 

Para interagir com as

prefeituras, planejar e

executar as intervenções

de saneamento e de

urbanização necessárias

dentro do período do

projeto.

Grupo Técnico
A partir da

atividade 5
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Definir pontos de coleta de

material para análise e

monitoramento da

qualidade da água.

Localizando, identificando e registrando

locais adequados na foz do córrego ou

em algum ponto estratégico ao longo do

seu curso.

Para verificar a evolução

nos índices de qualidade

das águas dos córregos.

Unidade 

responsável pela

coleta e análises
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8

Vistoriar a rede de águas 

pluviais e de esgotos do 

entorno, e verificar, através 

da turbidez e odor da água 

coletada na galeria, o seu 

grau de poluição.

Não poluído – cadastrando o trecho de

montante como “não poluído” e fechando

a microbacia de contribuição.

Poluído – verificando as irregularidades

no sistema, vistoriando as redes de

águas pluviais, até encontrar a fonte

poluidora (lançamento não cadastrado),

delimitando a área de contribuição e

apontando a necessidade da intervenção

para solução do problema. Verificando

locais com maior incidência de

obstruções, PVs afogados, redes

assoreadas.

Para analisar e 

diagnosticar as condições 

do corpo receptor de águas 

pluviais poluídos por 

esgotos e registrar, após a 

solução do problema, a 

melhoria das condições da 

rede pluvial.

Grupo Técnico
A partir da 

atividade 6

 
ITEM O QUE COMO POR QUE QUEM QUANDO

9

Analisar e reavaliar as

redes da sub-bacia em

estudo, considerando

remanejamentos, 

substituições ou reforços

de redes necessários à

melhoria do sistema

existente.

Avaliando o caminhamento dos fluxos,

declividades, densidade populacional na

área de contribuição, descontinuidades

do fluxo, etc, bem como identificando

futuros aportes de contribuição de

esgotos na área.

Para que as ações sejam

planejadas e a execução

das intervenções seja

integrada, com vistas à

melhoria operacional das

redes existentes.

Unidade 

responsável pela

elaboração do

projeto ou

contratada

A partir do

término da

atividade 7
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Elaborar projetos, quando

necessários, em

complementação aos

existentes.

Elaborando os projetos e cronogramas

para conclusão da obra ou serviços.

Para garantir que o esgoto

seja encaminhado a

tratamento.

Equipe interna ou

contratada

A partir do

término da

atividade 9.

11

Envolver a população e

desenvolver Programa de

Governança Colaborativa.

Pesquisando entidades e lideranças

dentro dos limites da sub-bacia para

envolvimento no desenvolvimento da

despoluição e na manutenção dos

resultados.

Para manter os resultados

da despoluição, através de

ações em conjunto com a

comunidade local.

Unidade 

responsável e

Prefeitura

A partir do

término da

atividade 10

12

Executar obras e serviços

complementares nos

sistemas de esgotos e

águas pluviais previstos no

diagnóstico e nas vistorias.

Contratando terceiros ou executando com

mão de obra própria.

Sanear a área em

despoluição.

Unidade 

responsável e

Prefeitura

A partir do

término da

atividade 10

 



 

ITEM O QUE COMO POR QUE QUEM QUANDO

13

Avaliar resultados através

do monitoramento da

qualidade das águas do

córrego.

Comparando os resultados das análises

dos parâmetros com as metas

estabelecidas.

Para corrigir em tempo

eventuais anomalias no

sistema de esgotamento.

Unidade 

responsável

A partir do

término da

atividade 12

14

Operar e manter o sistema

de esgotamento sanitário

dentro da boa técnica.

Atuando preventivamente no sistema,

corrigindo agilmente os problemas,

monitorando periodicamente as redes e a

qualidade das águas dos córregos e

participando em fóruns para o

envolvimento da população.

Garantir e manter a

efetividade dos resultados

obtidos.

Unidade 

responsável

A partir da

atividade 13;

caso esteja

poluído, retornar

à atividade 7

15
Otimizar a operação do

sistema de esgotamento.

Diagnosticando e reavaliando

sistematicamente a operação do sistema.

Melhorar a performance

operacional do sistema.

Unidade 

responsável

Retornar à

atividade 14

 

A forma como esse trabalho vem sendo desenvolvido no setor de saneamento em nossa 

cidade, e que gerou ações semelhantes em vários estados do país, a metodologia desenvolvida 

seguiu apenas passos lógicos, de despoluição, para o bem estar e participação social dos moradores 

da área em estudo. As obrigações e responsabilidades da companhia de saneamento básico e 

prefeituras envolvidas, deixa claro que após os resultados alcançados, esse caminho deve continuar 

sendo percorrido, pois é significativa a melhoria das áreas despoluídas, e consequentemente uma 

melhor qualidade de vida para todos nós. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Resultado importante nos trabalhos de despoluição são as parcerias, com a Prefeitura do 

Município de São Paulo - PMSP, Secretaria de Meio ambiente do Município de São Paulo - SMA, 

Companhia Estadual de Transito - CET, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - 

CETESB, Associações Amigos de Bairros, Organizações Não Governamentais, Mídia, etc., pois 

sem a colaboração na execução das tarefas e obrigações condizentes a cada uma delas, seria 

impossível executar obras de despoluição em bacia hidrográfica. 

4. CONCLUSÃO 

A qualidade das águas modifica o meio ambiente, o modo de vida de quem vive junto ao 

córrego e das pessoas que efetuam os trabalhos de despoluição e que contribui também, de maneira 

significativa, com a valorização dos imóveis do entorno do córrego. As pessoas passam a acreditar 

em si como agentes transformadores do ambiente, passam a acreditar nos órgãos que propiciam 

através da proximidade em reuniões, esclarecimentos na manutenção e na preservação dos córregos 

despoluídos. 
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