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RESUMO 

 

GIMENES, Maíra. Educação ambiental como instrumento da gestão do saneamento em 

aglomerados subnormais. 2022. 130 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Como resultado do crescimento desordenado dos centros urbanos no país, surgiram regiões nas 

cidades com déficits de infraestruturas básicas, incluindo as sanitárias, desencadeando 

consequências ambientais como a poluição dos córregos, e socias com a formação dos 

aglomerados subnormais, com perda da qualidade de vida e prejuízos à saúde. Visando 

solucionar em parte os problemas de poluição dos corpos hídricos no município de São Paulo, 

a Sabesp em conjunto com parceiros institucionais lançou o Programa Córrego Limpo, com 

ações focadas em instalação de infraestruturas físicas e ações educacionais, de modo a envolver 

a sociedade com a problemática, conscientizando-a quanto ao seu papel. Neste contexto, a 

pesquisa visa avaliar a efetividade da educação ambiental na eficácia das ações de saneamento 

em aglomerados subnormais, utilizando os resultados obtidos com o Programa Córrego Limpo 

para uma amostra de três córregos (Charles de Gaulle, Novo Mundo/Biquinha e Adão Ferraris). 

Mediante análise dos dados, conclui-se que o nível de envolvimento social nos córregos Charles 

de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha foram mais elevados, culminando em melhores condições 

de qualidade das águas dos corpos hídricos ao longo dos anos de monitoramento realizados, 

cujos fatores identificados como influenciadores no engajamento da população foram a 

presença de fortes lideranças locais, elaboração de projeto de educação ambiental, atuação junto 

à ONGs locais, realização de eventos com chamamento público e atividades informativas e de 

comunicação. Assim, constata-se que o envolvimento da população é fator determinante para o 

sucesso de projetos de despoluição de córregos. Complementarmente, comparando as ações do 

Programa Córrego Limpo com as do Projeto Novo Rio Pinheiros, em implantação, tem-se como 

perspectiva e expectativa que os resultados de despoluição desejados neste segundo tendam a 

ser alcançados, já que possui em suas diretrizes exigências em comum com os fatores positivos 

identificados no primeiro programa, e melhoria quanto aos menos eficientes. Logo, o caminho 

a ser seguido para que as ações de saneamento atuem como barreiras sanitárias em regiões de 

vulnerabilidade social requer estruturação e planejamento de atividades de educação ambiental 

abrangentes, além de intensa informação e comunicação junto à sociedade. 

Palavras-chave: educação ambiental; envolvimento social; aglomerados subnormais; 

saneamento; despoluição de corpos hídricos.  



 

ABSTRACT 

 

GIMENES, Maíra. Environmental Education as a tool for sanitation management in 

subnormal agglomerates. 2022. 130 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

As a result of the disorderly growth of urban centers in the country, some city regions emerged 

with deficit in basic infrastructure, including sanitation. It triggered serious environmental 

consequences such as water pollution, and also social issues with the formation of subnormal 

agglomerates, which resulted in reduced quality of life and damage to health. Aiming to 

partially solve the problems of water bodies pollution in the city of São Paulo, Sabesp, together 

with institutional partners, launched the Clean Stream Program, with actions focused on the 

installation of physical infrastructure and education actions. The idea is to engage the society 

with the problematic scenario, making them aware of their role in it. In this context, the research 

aims to evaluate the effectiveness of environmental education in the efficiency of sanitation 

actions in subnormal agglomerates, using the results obtained from the Clean Stream Program 

for a sample of three streams (Charles de Gaulle, Novo Mundo/Biquinha and Adão Ferraris). 

Through data analysis, it is concluded that the level of social engagement in the Charles de 

Gaulle and Novo Mundo/Biquinha streams were higher, culminating in better water quality 

conditions in water bodies over the monitored years. In this case, the main factors that 

influenced the population engagement were the presence of strong local leaders, the elaboration 

of an environmental education project, working with local NGOs, holding public call events, 

and performing information/communication activities. This way, it appears that the 

involvement of the population is a determining factor for the success of stream clean-up 

projects. In addition, comparing the actions of the Clean Stream Program with those of the New 

Pinheiros River Project (which is currently being implemented), the perspective and 

expectation is that the desired depollution results of the latter tend to be achieved, since it has 

guidelines requirements in common with the positive factors identified in the first program, 

while also improving the less efficient ones. Therefore, in order to form real sanitary barriers 

in regions of social vulnerability through sanitation actions, it requires the structuring and 

planning of comprehensive environmental education activities, in addition to intense 

information and society communication. 

Keywords: environmental education; social engagement; subnormal agglomerates; sanitation; 

depollution of water bodies.  
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1 INTRODUÇÃO  

O acelerado crescimento econômico ocorrido nas últimas décadas do século XX no 

Brasil, atrelado ao processo de industrialização, intensa urbanização e estabelecimento de um 

novo modo de vida, globalizado e pautado no consumo, gerou, e continua gerando, impactos 

cada vez mais significativos ao meio ambiente, muitas vezes superiores à própria capacidade 

de renovação dos recursos naturais. 

Ao longo desse processo, as áreas urbanas das cidades foram as mais afetadas, tendo em 

vista que a concentração populacional urbana cresceu sobremaneira e desordenadamente, sem 

que as infraestruturas básicas necessárias, tais quais as de saneamento básico, fossem planejadas 

e implementadas para atender a essas populações. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (2021), a população brasileira hoje é de 213,3 milhões de 

habitantes, representando um aumento de cerca de 11,8% em relação ao último Censo (IBGE, 

2010), o qual indicava que aproximadamente 85% da população vivia nas áreas urbanas, índice 

cuja tendência histórica é de aumento ao longo dos anos. 

Neste contexto, os problemas ambientais, grande parte advindos da intensa urbanização, 

passam a estar associados também à saúde e às condições de vida da população, cuja falta de 

saneamento é responsável por situações de vulnerabilidade socioambiental, como a ocorrência 

de doenças de veiculação hídrica dentre elas a diarreia aguda (MENDONÇA, 2013). Conforme 

a pesquisa do Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS) (2021), dados referentes ao ano 

de 2020, não foi apontada a universalização com os serviços de saneamento básico no Brasil, 

cuja porcentagem de domicílios com abastecimento de água potável é de 84,1%, com coleta de 

resíduos sólidos, 74,8%, e com esgotamento sanitário apenas 55,0%. Esses indicadores, no 

âmbito do estado de São Paulo, são reforçados por Philippi (2002) que afirma “Essa 

urbanização perversa é, hoje, uma das maiores responsáveis pela poluição e degradação das 

represas Guarapiranga e Billings, devido ao desmatamento irresponsável, à erosão e 

consequente assoreamento, ao lançamento de esgotos domésticos e de lixo em córregos, nas 

vertentes dos reservatórios e mesmo nas próprias represas”. 

Tal degradação das áreas de mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

tem como um dos fatores a existência em seus entornos de aglomerados subnormais, que 

possuem como uma de suas características a formação de assentamentos em áreas periféricas, 

ocupadas por populações menos favorecidas que se instalam em locais de baixa valorização 

fundiária e de preservação ambiental (ANDREOLI e col., 2012). Por se tratar de áreas de 

ocupação irregular, a carência por serviços de infraestrutura é significativa, destacando-se os 
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serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários, tendo em vista tanto os 

impedimentos legais para a instalação das estruturas necessárias nestas localidades quanto as 

dificuldades técnicas e sociais que viabilizem o fornecimento dos serviços de forma adequada. 

Segundo Paganini e Bocchiglieri (2021), vale pontuar que o Novo Marco do 

Saneamento (Lei Federal nº 14.206/2020) atualizou o conceito de universalização e incorporou 

diretrizes específicas quanto ao atendimento à população de baixa renda, residente em 

aglomerados subnormais, mantendo o combate e a erradicação da pobreza como um dos 

princípios fundamentais do saneamento. Os autores também destacam que tal atendimento deve 

ser previsto no Plano Nacional de Saneamento Básico, desde que as localidades sejam 

consolidadas e não se encontrem em situação de risco, entretanto, uma vez que o plano não 

possui força de lei, o fato de conter metas e ações não implica a possibilidade legal direta de 

atendê-las (PAGANINI; BOCCHIGLIERI, 2021). 

Salienta-se que segundo o Censo do IBGE (2010), no estado de São Paulo havia um 

total de 2.087 aglomerados subnormais1, dos quais aproximadamente 50% estavam 

concentrados no município de São Paulo, correspondendo a cerca de 355 mil domicílios e 1,3 

milhão de habitantes nas localidades (11% da população total do estado segundo o último 

Censo). Resultados preliminares divulgados pela instituição referentes ao Censo de 2020 

(IBGE, 2020) indicam que os números atuais são mais elevados, tendo-se estimado um total de 

1,1 milhão de domicílios ocupados em aglomerados subnormais no estado de São Paulo, valor 

equivalente a 7,1% do total de domicílios ocupados do estado. Tal porcentagem eleva-se para 

12,9% quando analisada apenas a capital paulista. 

Esta situação crítica agrava-se quando da ocorrência de crises epidemiológicas como a 

que o Brasil e o mundo passaram a enfrentar desde o final de 2019 até os dias atuais, dada pela 

pandemia da COVID-19, doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV2). 

Trata-se de um vírus identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, 

tendo como uma de suas características mais expressivas ser altamente transmissível. Segundo 

informações da OPAS/OMS (2020), estudos realizados até o momento indicaram que a 

principal via de contágio do coronavírus é através de contato e/ou proximidade com pessoas 

infectadas, principalmente por meio de gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando 

uma pessoa com COVID-19 tosse, espirra ou fala.  

 
1 Segundo definição do IBGE (2020), aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de 

propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas, em geral, caracterizados por 

um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à 

ocupação. 
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Neste contexto, as medidas de proteção recomendadas envolvem o distanciamento 

social, o uso de máscaras e a prática de higienizar as mãos. Observa-se que esta última medida 

enquadra-se dentre as noções básicas de higiene e promoção de saúde, cuja eficiência das ações 

depende de dois fatores cruciais: um deles atrelado à garantia de acesso da população aos 

serviços e infraestruturas sanitárias, destacando-se o fornecimento de água contínuo e de 

qualidade, e o outro relacionado à educação ambiental e social de cada habitante, uma vez que 

o fornecimento da água para os cidadãos não implica automaticamente no bom uso do recurso, 

ou seja, é preciso que a população utilize a água fornecida de forma adequada para realizar as 

higienizações necessárias e recomendadas. 

Diante desse cenário, discussões acerca do desenvolvimento sustentável e gestão 

ambiental ganham força, e constituem-se nos pilares para que sejam implementadas mudanças 

de paradigmas, visando não somente a conservação dos recursos naturais como também a 

melhoria das condições de vida e de saúde da população. Segundo Bruna (2002), as variadas 

situações urbanas e ambientais existentes exigem inovações locais que levem a pensamentos 

distintos do planejamento urbano tradicional, criando espaço para uma nova mentalidade na 

gestão urbana e ambiental.  

A gestão ambiental urbana implica no equacionamento das questões socioambientais, 

parametrizadas na utilização responsável dos recursos naturais e na reversão do quadro de 

expansão desordenada das cidades (GIARETTA, 2011). Inerente a gestão ambiental, tem-se a 

gestão dos serviços de saneamento, tratando-se de uma especificação dentro desta visão, que 

busca mediante ações multidisciplinares a contínua melhoria da qualidade de vida, ao passo que 

são implementadas ações de caráter técnico (estruturais), educacionais e sociais. Ainda no 

âmbito de uma mudança de paradigmas, a busca pelo envolvimento da sociedade nas discussões 

e implementações das políticas públicas surge como uma aliada indispensável ao processo, 

momento este em que as medidas de educação ambiental ganham visibilidade como ferramenta 

para que as ações implementadas atinjam os resultados almejados, rompendo desta forma com 

a visão tradicional histórica que tinha na população apenas um receptor das ações e decisões 

tomadas. 

Literaturas mais recentes relacionadas à gestão urbana têm defendido a participação da 

sociedade civil nos processos decisórios como uma ferramenta que vem a possibilitar maior 

ganho às implementações de ações, uma vez que aproxima a população dos problemas e a torna 

ator de mudanças efetivas. Conforme Costa e Cunha (2004), a demanda político-democrática é 

exigida por organismos internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), cujos argumentos se pautam a favor da participação social, uma vez 
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que esta tende a garantir maior eficácia das políticas de desenvolvimento, alçada pelos 

conhecimentos locais, pela proximidade e fortalecimento da sociedade. Nessa linha, tem-se que 

a mobilização deve partir da realidade e da problematização do contexto, com enfoque em ações 

que venham a contribuir para a transformação e construção de uma nova realidade (RIBAS, 

2016). 

Salienta-se que esse direito à participação já consta da própria Constituição Federal 

Brasileira, que expressa em seu Art. 225, o direito e a responsabilidade de todos sobre o meio 

ambiente (BRASIL, 1988, art. 225). No campo do saneamento básico, tal participação é prevista 

na Lei Federal nº 11.445/2007, atualizada pela Lei Federal nº 14.206/2020 (Novo Marco do 

Saneamento), quando em seu Capítulo VII, estabelece os tipos de órgãos colegiados cuja 

representação deve ser assegurada no âmbito do controle social, este definido como “[...] 

conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” 

(BRASIL, 2007, art. 3). Assim, tem-se que a instauração do controle social na gestão dos 

serviços de saneamento básico tem como meta garantir à sociedade civil sua participação na 

formulação, planejamento e avaliação das políticas públicas, atuando, portanto, ativamente em 

todas as etapas da política de saneamento (JACOBI, 2013).  

Neste sentido, a participação social torna-se indispensável ao processo de melhoria da 

qualidade de vida e, portanto, deve estar inserida nas políticas de saneamento básico, estas 

essenciais para a promoção da saúde da população. Nesta lógica, Paganini e Bocchiglieri (2015) 

afirmam que “as ações de saneamento devem ser inseridas no contexto multidisciplinar das 

questões ambientais, de maneira integrada com as políticas de saúde, de desenvolvimento 

urbano e rural, de meio ambiente, de recursos hídricos e de habitação, constituindo importante 

vetor de desenvolvimento social e de proteção à saúde pública, uma vez que o acesso aos 

serviços de saneamento promove a oferta de condição de vida mais dignas para a população”. 

Destaca-se, segundo Freire (1995), que a sociedade precisará estar disposta a contribuir na 

busca do equilíbrio socioambiental, participando ativamente na elaboração, implementação e 

avaliação das políticas do seu município junto ao governo, atuando diretamente nos processos 

de tomada de decisões.  

É neste contexto que a educação ambiental emerge como um dos instrumentos 

primordiais para que sejam alcançados os objetivos de melhoria nas condições sanitárias e, 

consequentemente, de saúde das populações que habitam áreas de assentamentos irregulares, 

geralmente atendidas de forma precária pelos sistemas de infraestrutura de abastecimento de 
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água e esgotamento sanitário e com pouco ou nenhum envolvimento no processo de 

implantação das ações, o que por muitas vezes acarreta o uso inadequado das unidades 

instaladas, reduzindo os benefícios que estas poderiam trazer a toda a comunidade local. 

Segundo Galvão Junior (2009), quando abordada a questão do saneamento, a perspectiva da 

demanda é importante, pois é com base nela que se podem implantar tecnologias de fácil 

assimilação pela comunidade beneficiada, sob pena de uso inadequado da infraestrutura ou de 

torná-la inoperante. Afirma ainda que a falta de apropriação das intervenções técnicas de 

saneamento por parte da população é um dos fatores que dificulta a ampliação do acesso aos 

serviços de água e esgoto. 

Em vista do exposto e buscando avaliar a problemática no âmbito de aglomerados 

subnormais, a questão que está colocada para discussão é: quais os fatores condicionantes à 

efetividade das ações de saneamento como barreiras sanitárias em aglomerados subnormais, e 

como a educação ambiental pode se tornar uma peça fundamental ao processo?  

Pontua-se que diante do contexto e complexidade do tema, a presente pesquisa não visa 

esgotar as discussões, pelo contrário, visa iniciá-las, partindo da análise das ações de educação 

ambiental através de dados secundários, mediante o olhar de um dos atores envolvidos no 

processo, sendo estes as instituições responsáveis pela implantação das atividades 

socioambientais em projetos de saneamento, não abrangendo o olhar por parte da sociedade 

alvo, segundo grupo de atores essenciais. Almeja-se em uma segunda etapa complementar as 

análises, incluindo a visão por parte da população que tenha participado das atividades, 

fortalecendo as avaliações quanto aos métodos utilizados e resultados atingidos.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a efetividade da educação ambiental, com destaque ao aspecto do envolvimento 

social, na eficácia das ações de saneamento com ênfase em aglomerados subnormais 

localizados no município de São Paulo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar e registrar o papel da educação ambiental em projetos de despoluição em 

corpos d’água do município de São Paulo; 

Identificar os níveis de envolvimento social em relação à utilização mais eficiente da 

infraestrutura disponibilizada em diferentes projetos do município de São Paulo; 

Apontar os caminhos para incrementar a efetividade das ações de saneamento como 

barreiras sanitárias em regiões de vulnerabilidade, tendo no envolvimento social um recurso 

indispensável. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Em busca de maior embasamento reflexivo da literatura já publicada sobre o tema, bem 

como melhor delinear as definições de diversos termos que fundamentarão a pesquisa, 

apresenta-se neste capítulo o referencial teórico que permitirá avaliar o estado do assunto a ser 

pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos já desenvolvidos, dando maior 

consistência a toda análise. 

3.1 FORMAÇÃO DOS GRANDES CENTROS URBANOS E OS AGLOMERADOS 

SUBNORMAIS 

3.1.1 Contexto Histórico 

Historicamente no Brasil observou-se uma marginalização da população de baixa renda 

ao passo em que cresciam e se desenvolviam os centros urbanos, cujo acesso à moradia ficou 

restrito a loteamentos periféricos, cortiços, palafitas e favelas. Segundo Pasternak e 

D’Ottaviano (2016), embora as favelas tenham nascido como uma marca da cidade do Rio de 

Janeiro, no início do século XX, se fizeram presentes na maior parte das grandes cidades 

brasileiras e desde 2000 também nas cidades médias.  

Os levantamentos oficiais quanto a estes tipos de ocupações domiciliares somente 

tiveram início em 1948, destinados na ocasião apenas à cidade do Rio de Janeiro, e em 1950 

foram incorporados às pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como 

um estudo de caso para o Distrito Federal. Nesta época, os levantamentos qualitativos eram 

bastante desiguais do ponto de vista geográfico, destacando, por exemplo, que para o estado de 

São Paulo apenas constaram dados específicos sobre favelas nas publicações de 1980 

(PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016). A partir de então, observou-se uma expansão e 

aprimoramento dos métodos de análise dos dados correspondentes, de modo que a começar do 

Censo Demográfico de 1991, o IBGE passou a adotar o conceito de aglomerados subnormais, 

que se referenciava, ainda de forma genérica, às favelas, invasões, grotas, baixadas, 

comunidades, vilas, palafitas, entre outros. 

No Censo 2010 houve um maior delineamento dos aglomerados subnormais em todo o 

país, que passaram a ser caracterizados oficialmente conforme o IBGE (2010) como sendo: 

É um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, 

etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 

ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e 
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estando dispostas, em geral, de forma desordenada e/ou densa. A identificação dos 

aglomerados subnormais é feita com base nos seguintes critérios: 

a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia 

(pública ou particular) no momento atual ou em período recente (obtenção do 

título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e 

b) Possuir pelo menos uma das seguintes características: 

• urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas 

e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e construções 

não regularizadas por órgãos públicos; ou • precariedade de serviços públicos 

essenciais, tais quais energia elétrica, coleta de lixo e redes de água e esgoto. 

Os aglomerados subnormais podem se enquadrar, observados os critérios de 

padrões de urbanização e/ou de precariedade de serviços públicos essenciais, nas 

seguintes categorias: invasão, loteamento irregular ou clandestino, e áreas 

invadidas e loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em período 

recente. 

 

Ainda segundo o Censo 2010, vale mencionar que houve coleta de dados nos 15.568 

setores censitários identificados como aglomerados subnormais, cujo apontamento 

predominante nas fichas de coleta de campo relacionados a ‘Características e localização do 

sítio urbano’, entendido como aqueles lugares ocupados pela maioria dos domicílios do setor 

censitário, identificou como classificações de ocupação: margem de córregos, rios ou 

lagos/lagoas; sobre rios, córregos, lagos ou mar (palafitas); praia/dunas; manguezal; unidade de 

conservação; aterros sanitários, lixões e outras áreas contaminadas; faixa de domínio de 

rodovias; faixa de domínio de ferrovias; faixa de domínio de gasodutos e oleodutos; faixa de 

domínio de linhas de transmissão de alta tensão; encosta. De modo geral, todas as áreas 

apresentam em comum a proibição legal de sua ocupação, evidenciando a irregularidade das 

habitações. 

Dados comparativos dos Censos 2000 e 2010 mostram que houve um crescimento no 

número de população vivendo nestas condições domiciliares, passando de 6,5 milhões de 

habitantes em 2000 para cerca de 11,4 milhões em 2010, distribuída em um total de 6.329 

aglomerados subnormais, estes localizados em 323 municípios. Vale salientar que o aumento 

expressivo no número entre os Censos teve como um dos fatores os avanços em relação à 

disponibilidade de informações e de recursos para o levantamento dos dados ao longo do 

período, o que permitiu maior detalhamento nas identificações. Entretanto, deve-se atentar, 

conforme Pedro (2016), que apesar da disponibilidade de mais recursos levar a uma 

identificação mais apurada dos setores subnormais, isso não significa que determinadas áreas 

não existiam como tal na realidade no momento da coleta do censo anterior, podendo ter 

ocorrido simplesmente a não categorização de tais áreas como subnormais no processo de 

identificação do Censo 2000. 
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3.1.2 Situação Atual 

Em continuidade aos Censos Demográficos, o IBGE publicou em 2020 uma prévia dos 

resultados dos levantamentos relacionados aos aglomerados subnormais em todo o país, tendo 

em vista que a divulgação oficial do Censo 2020 foi adiada para 2022, em razão da pandemia 

da COVID-19. Segundo o próprio IBGE (2020), a antecipação dos resultados objetivou 

fornecer à sociedade informações para o enfrentamento da pandemia, uma vez que os 

aglomerados subnormais caracterizam-se por áreas vulneráveis das cidades, nas quais há 

densidade extremamente elevada de edificações, podendo facilitar a disseminação do 

coronavírus. 

Os resultados preliminares incorporam atualizações até dezembro de 2019 e indicam 

um total de 13.151 aglomerados subnormais no Brasil, representando um crescimento de 52% 

em relação ao Censo 2010, distribuídos em 734 municípios. Analisando os estados da 

federação, observa-se que as maiores porcentagens do número de domicílios ocupados em 

aglomerados subnormais sobre o total de domicílios ocorrem no Amazonas com 34,6%, 

Espírito Santo com 26,1%, Amapá com 21,6% e Pará com 19,7%, três deles localizados na 

Região Norte. Vale salientar, entretanto, que o estado de São Paulo abriga o maior contingente 

populacional do Brasil, estimado pelo IBGE (2020) em aproximadamente 46 milhões de 

habitantes e, consequentemente, o maio número absoluto de domicílios ocupados em áreas 

classificadas como aglomerados subnormais, de 1.066.813 unidades (7,1% do total de 

domicílios), sendo que na cidade de São Paulo essa porcentagem sobe para 12,9%. Ressalta-se 

que tais resultados ainda serão atualizados para a publicação oficial, sendo confirmados e 

ajustados por meio dos levantamentos estaduais e municipais.  

Como se pode observar, a presença de aglomerados subnormais no estado de São Paulo, 

destacando a sua capital, é expressiva, de modo que o município implantou ao longo dos anos 

levantamento próprio quanto às áreas correlatas auxiliando e complementando as pesquisas do 

IBGE. Contudo, a Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB) da Prefeitura de São Paulo não 

utiliza o conceito de aglomerados subnormais para definir precariedade habitacional, e sim, 

como especificado no Plano Municipal de Habitação Social para o período de 2009 a 2024 

(SEHAB, 2009) estabelece definições específicas para cada tipo de assentamento irregular e/ou 

precário, a saber: 

• Favela: ocupação feita à margem da legislação urbanística e edilícia, de áreas públicas 

ou particulares de terceiros, predominantemente desordenada e com precariedade de 

infraestrutura, com construções predominantemente autoconstruídas e precárias, por 

famílias de baixa renda e vulneráveis socialmente; 
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• Núcleo urbanizado: antiga favela, que conta com 100% de redes de infraestrutura 

urbana implantada através de diferentes programas habitacionais, mas que ainda não 

conta com regularização jurídica e legal; 

• Cortiço: domicílio em moradia coletiva, multifamiliar, constituída por uma ou mais 

edificações em um mesmo lote urbano, subdivididas em vários cômodos alugados, 

subalugados ou cedidos a qualquer título; com várias funções exercidas no mesmo 

cômodo; com acesso e uso comum dos espaços não edificados e instalações sanitárias; 

com circulação e infraestrutura, no geral, precárias e superlotação de pessoas; 

• Conjunto habitacional irregular: aquele que, apesar de ter sido produzido pelo poder 

público, ainda não tem regularização fundiária, jurídica e registrária; 

• Loteamento irregular: assentamento onde se caracteriza a existência de um agente 

promotor e/ou comercializador, cuja tipologia e morfologia do parcelamento do solo 

estejam voltadas ao uso unifamiliar e multifamiliar de pequeno porte, que tenham sido 

implantados e ocupados sem prévia aprovação pelos órgãos públicos responsáveis ou, 

quando aprovados ou em processo de aprovação, implantados em desacordo com a 

legislação ou com o projeto aprovado. 

 

Segundo divulgado pelo Sistema de Informações Habitacionais (HABISP) da prefeitura 

de São Paulo (SÃO PAULO, 2020a), base cadastral do município de São Paulo administrada 

pela Secretaria Municipal de Habitação, ao todo a cidade apresenta 1.730 favelas, 

compreendendo 391.756 domicílios; 427 núcleos urbanizados, abrigando 60.612 famílias; 

1.998 loteamentos irregulares, com 389.130 lotes totais; e 1.479 cortiços localizados 

exclusivamente nas subprefeituras da Sé e Mooca. Salienta-se que o órgão público municipal 

sempre priorizou as favelas sobre os loteamentos irregulares em seus levantamentos, motivo 

pelo qual existem dados mais detalhados consolidados a respeito da primeira categoria 

(COSTA, 2017). Se comparado aos dados divulgados pelo IBGE, o município de São Paulo 

possui hoje um total de 529.921 domicílios em condição de aglomerados subnormais, sendo 

categorizado como favelas pelo HABISP 74% deste total, valor bastante elevado.  

Pela análise dos dados fica evidenciado o crescimento ao longo dos anos no número de 

aglomerados subnormais em todo o Brasil, e com maior densidade nas grandes cidades e centros 

urbanos, destacando-se o município de São Paulo, caracterizando um problema 

socioeconômico e ambiental. No âmbito da prestação dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, os desafios também se tornam maiores com a expansão dos 

assentamentos irregulares, já que envolvem condicionantes de ordem técnica, social e legal no 

processo de implantação dos serviços. 

Neste contexto, cabe mencionar o Novo Marco do Saneamento, a Lei Federal nº 

14.026/2020, que traz em suas diretrizes as novas metas para universalização dos atendimentos 

com água e esgoto, metas estas que para serem efetivamente alcançadas nos grandes centros 

urbanos requerem o direcionamento de ações para locais ainda sem atendimento ou com 

atendimento precário, localizados em sua grande maioria nas regiões com moradias 

subnormais. Conforme destacado por Paganini e Bocchiglieri (2021), relacionado à meta de 
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universalização, a lei traz como novo dispositivo a permissão de conexão de edificações em 

situação irregular ao sistema público, condicionado ao início do processo de regularização 

fundiária pelos municípios, pontuando-se que a exigência de regularização fundiária prévia à 

implantação dos equipamentos de saneamento sempre foi um obstáculo para a disponibilização 

dos serviços. Espera-se, assim, que essa permissão represente um facilitador na implantação 

dos sistemas de água e de esgotamento sanitário. 

Entretanto, o mero fornecimento da infraestrutura de saneamento não garante o seu uso 

de forma adequada, de modo que estratégias de envolvimento social durante a implementação 

das estruturas ganha espaço e importância, buscando na educação ambiental ferramentas para 

o incremento da qualidade de vida das populações que vivem nessas localidades e no seu 

entorno. Este aspecto é destacado por Paganini e Bocchiglieri (2015) quando afirmam que “os 

equipamentos de saneamento só funcionarão como uma efetiva barreira sanitária, 

interrompendo o processo de transmissão de doenças, a partir da incorporação pela população 

de hábitos e comportamentos saudáveis”, preconizando que as obras são para sanear e a 

educação e o envolvimento social são para despoluir e promover saúde à população. 

3.2 SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

3.2.1 Saneamento Básico: Definição e Histórico no Brasil 

Dentre as características atribuídas aos aglomerados subnormais e/ou assentamentos 

irregulares destaca-se a avaliação quanto à existência de atendimento pelos serviços de 

saneamento básico, devido a sua relevância para a promoção da saúde, qualidade de vida e 

conservação do meio ambiente. Conforme a Lei Federal nº 11.445/2007, em seu Art. 3º, 

saneamento básico é definido como: 

I – saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
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retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas [...]. 

 

O saneamento básico é um dos fatores utilizados para definir o índice de 

desenvolvimento de um país, sendo um direito fundamental, garantido no Brasil pela 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e pela Lei do Saneamento nº 11.445 (BRASIL, 2007) 

que, em seu Artigo 2º define os princípios fundamentais para a prestação dos serviços, 

ressalvando-se: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 

população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia 

das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo 

das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados 

à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; [...] 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais 

e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 

de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 

saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

[...] 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos; 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.  

 

No Brasil, o marco da organização dos serviços de saneamento se deu na década de 

1970, a partir da criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA – 1970-1986), 

mediante o qual o governo buscava, através de uma sistemática nacional de ações, viabilizar a 

implantação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de uma 

economia de escala. Vale ressaltar, conforme Oliveira (2005), que tal medida foi promovida 

em razão de pressões provenientes de uma parcela da população e dos representantes dos setores 

industriais e comerciais, que reivindicaram investimentos no setor de saneamento, cuja ausência 

dos serviços estaria impedindo o desenvolvimento econômico e social das cidades. 

Uma das principais ações do Planasa foi o apoio à concentração dos serviços de 

saneamento em empresas estaduais, com a criação das Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico, originando as 27 companhias existentes no país, que seriam responsáveis pelo 
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planejamento, execução e operação dos serviços de saneamento, através da concessão dos 

municípios (OLIVEIRA, 2005). 

Apesar dos avanços trazidos pelo Planasa, observou-se que o aumento no atendimento 

pelos serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários, áreas do saneamento abrangidas 

pelas companhias, não foi igualitário em todas as regiões, tendo-se privilegiado as áreas mais 

ricas do país, em especial as cidades mais populosas e as populações de maior renda (BRITO, 

2013 apud YOSHII, 2017).  

Visando a melhoria e a expansão dos serviços de saneamento em nível nacional, no ano 

de 2007 foi publicada a Lei Federal nº 11.445, conhecida como a Lei do Saneamento, tratando-

se de um marco regulatório para o setor, reafirmando o município como ente federativo 

responsável pelos serviços, podendo esse ser delegado, e trazendo instituído o conceito da 

universalização do acesso conforme reproduzido anteriormente no extrato do Art. 2º da lei. 

Destaca-se que para alcançar os princípios apresentados no referido artigo da Lei nº 

11.445/2007, em especial a universalização da oferta eficiente e de qualidade dos serviços, 

garantindo dignidade humana a toda a população, torna-se necessária tanto a integração de 

soluções quanto a gestão compartilhada entre as esferas governamentais (municípios, Estado e 

União) e esferas intragovernamentais (diversas secretarias e órgãos envolvidos) (COSTA, 

2017).  

Como desdobramento da Lei nº 11.445/2007, o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), lançado em 2013, buscou promover a articulação nacional entre os entes da 

federação, com definição de objetivos, metas e estratégias de governo para o setor, abrangendo 

um horizonte de 20 anos (2016 a 2036), visando a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento em seus quatro eixos de atuação, de forma a buscar a melhoria da qualidade de vida 

da população e, consequentemente, a conservação do meio ambiente. O Plansab trouxe de 

inovação o cerne democrático ao incluir segmentos sociais nas discussões de sua elaboração e 

proposição de metas, porém, tais encontros foram conflituosos já que envolveu campos muito 

diferentes entre si com interesses próprios (LEAL, 2017).  

Em 24 de junho de 2020 foi aprovado pelo Senado o novo Marco Legal do Saneamento 

Básico no Brasil, dado como um conjunto de regras e leis que regulam o funcionamento de 

setores que têm agentes privados prestando serviços de utilidade pública. A referida Lei nº 

14.026/2020 propõe uma série de alterações em legislações anteriores, cujas principais referem-

se a: 
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a) atualiza o marco legal do saneamento básico; 

b) atribui à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a 

competência para editar normas de referência para a regulação dos serviços 

públicos de saneamento básico e altera a denominação e as atribuições do cargo 

de Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do 

Quadro de Pessoal da ANA; 

c) cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico e aprimora as condições 

estruturais do saneamento básico; 

d) estabelece prazos para a disposição final adequada dos rejeitos; 

e) estende o âmbito de aplicação do Estatuto da Metrópole às microrregiões; 

f) autoriza a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar 

serviços técnicos especializados, com objetivo de apoiar a estruturação e o 

desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Cabe ressaltar que a lei define metas de universalização até 31 de dezembro de 2033, 

com atendimento de 99% da população com serviço de abastecimento de água e de 90% da 

população com serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Ainda, estabelece novos 

prazos para que os municípios encerrem os lixões a céu aberto, sendo de até 2021 para capitais 

e regiões metropolitanas e até 2024 para cidade com menos de 50 mil habitantes (BRASIL, 

2020).  

Observa-se que as novas metas previstas preveem um prazo de aproximadamente 10 

anos para que a universalização com os serviços de água e esgotos seja efetivada, o que vai ao 

encontro com a busca por melhoria na qualidade de vida da população, trazendo luz ao grande 

desafio a ser enfrentado pelo setor, inserindo-se neste de forma significativa a questão das ações 

de saneamento nos aglomerados subnormais, atribuindo maior relevância à presente pesquisa. 

3.2.2 A Universalização dos Serviços de Saneamento e os Entes Envolvidos 

A problemática da prestação dos serviços de saneamento tem como um dos fatores mais 

significativos e determinantes do processo a universalização do atendimento, dado como a meta 

prioritária a ser obtida. A Lei Federal nº 11.445/2007 estabeleceu a universalização como o 

primeiro de seus princípios fundamentais em seu Art. 2º, definindo em seu Art. 3º o termo 

universalização como: “ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 
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saneamento básico”. Em outras palavras, universalizar os serviços de saneamento envolve o 

atendimento a toda a população, independente da localidade em que está instalada, fato que 

agrega, segundo a lei, os aglomerados subnormais, sendo estes os locais que representam os 

maiores desafios da universalização em grandes centros urbanos, como por exemplo, no 

município de São Paulo. 

A universalização dos serviços foi reafirmada no Novo Marco do Saneamento aprovado 

em junho de 2020, conforme mencionado anteriormente, dando visibilidade à necessidade de 

atuação e investimentos na área para que as novas metas propostas sejam atingidas. Vale 

ressaltar que outras legislações brasileiras também abordam a importância e a busca pela 

universalização dos serviços de saneamento, especialmente de água e esgoto, ainda que de 

forma implícita, como a Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), a Lei nº 

6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente) e a Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da 

Saúde), cada uma em sua especificidade ressaltam a importância na promoção de ações de 

saneamento que garantam melhor qualidade de vida à população e ao meio ambiente 

(GALVÃO JUNIOR, 2009). 

Além do amparo legal no Brasil, a busca contínua por melhores condições de vida às 

populações mundiais foi reafirmada na ‘Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável’, 

estabelecida pela Organização das Nações Unidas e lançada em 2015. Esta Agenda propõe 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas visando estimular ações para 

um período de 15 anos (2015 a 2030) em áreas de importância crucial para a humanidade e ao 

planeta (ONU, 2020). Dentre os ODS, dois destacam-se pela relação direta à temática da 

presente pesquisa: ODS3 – Saúde e Bem-Estar e ODS6 – Água Potável e Saneamento. As 

principais metas relativas a cada Objetivo que reforçam a necessidade de ações visando a 

universalização são: 

a) ODS3: “3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças 

por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo”; 

b) ODS6: “6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e 

segura para todos; 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 

adequados e equitativos para todos [...]; 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da 

água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de 

produtos químicos [...]; 6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades 

locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.”. 
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Neste contexto, é inegável que a gestão integrada das ações de saúde e meio ambiente 

está pautada na universalização, cujo atendimento a toda a população independe de contribuição 

financeira e das condições socioeconômicas de cada indivíduo, bem como na equidade, 

relacionada à disponibilização dos bens e serviços mais apropriados às suas necessidades, além 

da integralidade, atrelada à realização do conjunto completo de atividades de cada setor 

institucionalmente organizado (MALHEIROS et al., 2006). 

Segundo Galvão Junior (2009), os maiores desafios para o alcance da universalização 

dos serviços de saneamento envolvem prioritariamente a capacidade de investimento em 

infraestrutura, os mecanismos de políticas públicas, e a titularidade dos serviços. Costa (2017) 

reforça que os desafios para o atendimento com sistema de esgotamento sanitário em 

assentamentos precários estão associados à sistematização de dados nas localidades, ao 

conhecimento da realidade local, bem como a utilização de tais informações pela operadora de 

serviço, agência reguladora, município e sociedade. Ressalta-se que tal conclusão pode ser 

expandida aos serviços de abastecimento de água, uma vez que a falta de dados locais é 

semelhante, assim como as dificuldades técnicas, institucionais, sociais e ambientais. 

Yoshii (2017) concluiu que há um déficit na prestação dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário (SAA&ES) em aglomerados subnormais por parte das operadoras, 

sendo requerido a estas maior vontade política interna na atuação e um papel presente na 

provisão dos serviços, visando melhorar o planejamento de gestão, programas e de novas obras 

de infraestrutura, além de promover o fortalecimento do trabalho de forma conjunta com o 

governo local. Quanto a este apontamento, importante colocar que a responsabilidade não é 

apenas da operadora, sendo necessária a inclusão e efetiva participação de todos os atores 

envolvidos no processo, e não somente dos operadores dos sistemas, uma vez que decisões 

governamentais, institucionais e legais influenciam no sucesso da implementação das ações de 

saneamento, tanto quanto o próprio envolvimento da sociedade, que deve ser incorporado e 

incentivado.  

Diante do exposto, inclusive considerando o contexto atual gerado pela pandemia do 

coronavírus, a atuação em conjunto dos entes envolvidos com a prestação dos serviços de 

saneamento é fundamental, buscando juntos as melhores soluções para garantir o pleno 

atendimento às populações com abastecimento de água, fato que exige um esforço tanto das 

operadoras, quanto dos governos municipais, estaduais e federal, das agências reguladoras e da 

própria sociedade, cuja inclusão no processo mediante envolvimento efetivo, tende a trazer 

melhores resultados, observados quando da melhoria da qualidade de vida. É notório, portanto, 

que a universalização do atendimento com os serviços de saneamento requer ações de múltiplas 
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faces, uma delas delineada no âmbito da educação ambiental, especialmente mediante o 

engajamento social. 

3.2.3 Panorama do Saneamento: Visão Nacional, Estadual e Município de São Paulo 

Conforme delineado pela própria legislação relacionada à organização e implantação da 

gestão do saneamento no Brasil, fica explícito que tais serviços são promotores de saúde e de 

qualidade de vida, destacando-se os temas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

em especial por seus impactos causados na questão da saúde, recursos hídricos e meio ambiente 

(MALHEIROS et. al., 2006). 

No Brasil, observa-se uma desigualdade no atendimento com os serviços de saneamento 

básico, sendo o déficit mais acentuado nas populações de baixa renda, evidenciando 

características desiguais sob os aspectos regionais, renda familiar e localização do domicílio 

(YOSHII, 2017). Este aspecto é facilmente observado em aglomerados subnormais, uma vez 

que o não planejamento da ocupação do espaço dificulta tanto a instalação das infraestruturas 

necessárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário quanto acentua o descarte 

inadequado dos resíduos sólidos e o lançamento de esgotos in natura em rios, córregos e lagoas, 

agravando a poluição dos recursos hídricos e degradação do meio ambiente. Ainda, em épocas 

de chuvas são frequentes as inundações em regiões vulneráveis de habitação, acarretando 

prejuízos materiais e humanos. Neste contexto, é indubitável a importância da implementação 

dos sistemas de saneamento para atendimento a toda a população, bem como a sua qualidade e 

continuidade, visando proporcionar melhores condições sociais e ambientais. 

Segundo dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) (2021), tendo como ano de referência 2020, 84% da população brasileira tinha acesso à 

rede de abastecimento de água, 55% a rede de coleta de esgotos e 50% ao tratamento dos 

esgotos. Os piores índices de atendimento estão concentrados na Região Norte, na qual apenas 

59% da população tem acesso ao serviço de abastecimento de água e 13% à coleta de esgotos, 

valor extremamente baixo. Em contrapartida, os melhores são observados na Região Sudeste, 

na qual 91% dos habitantes têm acesso à rede de água e 80% ao esgotamento sanitário. Salienta-

se que os índices de atendimento às populações urbanas são mais elevados, indicando um maior 

déficit para atendimento das demais áreas. 

Dando um enfoque ao município de São Paulo, área de interesse desta pesquisa, 

observa-se que os índices de atendimento com serviços de abastecimento de água e esgotamento 

são superiores aos da Região Sudeste e aos do estado de São Paulo, correspondendo a 99% de 
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atendimento total de água (100% se avaliando o atendimento urbano), e 96% de atendimento 

total com rede de esgotos sanitários (sendo a mesma porcentagem para o atendimento urbano) 

(SNIS, 2021). Contudo, tais indicadores apresentados pelo SNIS não refletem a situação do 

abastecimento quanto à regularidade, legalidade, qualidade e continuidade da prestação do 

serviço, que podem apresentar divergências a depender dos locais de atendimento, como visto 

nos itens anteriores, destacando os assentamentos irregulares, uma vez que somente as áreas 

legalizadas são contabilizadas no cálculo dos índices de atendimento. 

As Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, os índices médios de atendimento da 

população total em cada um dos estados quanto à cobertura de rede de abastecimento de água 

e rede de coleta de esgotos, destacando também os índices para o município de São Paulo, dado 

o enfoque da presente pesquisa. 

Figura 1 – Cobertura de rede de abastecimento de água, em porcentagem, por estado e para o 

município de São Paulo 

 
Fonte: Adaptado de SNIS (2021).   
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Figura 2 – Cobertura de rede coletora de esgotos, em porcentagem, por estado e para o município de 

São Paulo 

 
Fonte: Adaptado de SNIS (2021).  

Conforme mencionado, ainda há grandes lacunas na prestação dos serviços de água e 

esgoto em todo o Brasil, embora os índices sejam melhores nos grandes centros urbanos, como 

ocorre na cidade de São Paulo, polo econômico do estado. Os desafios da universalização 

envolvem questões de ordem política, financeira e social, sendo maiores quando a área de 

atuação se refere a locais de ocupação irregular, como melhor delineado no item seguinte, com 

ênfase aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  
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3.2.4 Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos Aglomerados 

Subnormais 

Os déficits presentes no atendimento com os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário revelam para o Brasil um desafio na gestão para o desenvolvimento 

sustentável (GUIMARÃES, 2015). Apesar dos avanços ocorridos ao longo dos últimos anos, 

especialmente nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, como mostraram os dados do SNIS (2021), 

podendo-se observar índices médios elevados de abastecimento de água nos grandes centros 

urbanos, estes não ocorrem de forma igualitária em todas as regiões.  

Segundo Galvão Junior (2009), os maiores déficits no setor do saneamento básico no 

Brasil se dão, principalmente, nas áreas periféricas dos núcleos urbanos e nas zonas rurais, nas 

quais se concentram a população mais pobre. Estas áreas são ditas como de vulnerabilidade 

socioambiental, visto que os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 

indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida dessas populações socioeconomicamente 

excluídas (GALVÃO JUNIOR et al, 2013, apud RASERA, 2014). 

Em se tratando das moradias irregulares, dados publicados pelo IBGE (2020) apontam 

um total de aproximadamente 5,0 milhões de domicílios ocupados em áreas classificadas como 

aglomerados subnormais no Brasil, cujos maiores percentuais do número de domicílios 

ocupados nessas localidades sobre o total de domicílios correspondem aos estados de Amazonas 

e Espírito Santo, enquanto em valor absoluto, o maior número de domicílios em assentamentos 

irregulares encontra-se no estado de São Paulo, com cerca de 1,0 milhão. A Figura 3 exibe os 

percentuais médios correspondentes para cada um dos estados da federação e para o município 

de São Paulo, sendo este o que mais apresenta moradias irregulares, na ordem de 530 mil 

unidades e, consequentemente, exprime um dos maiores desafios para a universalização do 

atendimento com água e esgoto em seu centro urbano. 
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Figura 3 – Percentual de domicílios em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios por 

estado e para o município de São Paulo 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2020).  

Diversos podem ser os fatores que influenciam no déficit de atendimento com os 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em aglomerados subnormais, 

entretanto, destacam-se os relacionados aos locais de difícil acesso, à situação econômica e 

social, à condição irregular das áreas, restrições ambientais e regulatórias, que venham a não 

qualificar as áreas para a prestação dos serviços (KAYAGA; FRANCEYS, 2007). As empresas 

de saneamento operam formalmente em áreas legais dos municípios dos quais possuem a 

concessão dos serviços, permitindo, ainda, que populações vulneráveis, em geral instaladas em 

aglomerados subnormais, tenham acesso à água potável para suprir as suas necessidades. Esse 
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acesso pode se dar de forma legalizada, mediante mecanismos de cobrança de tarifas sociais ou 

de forma clandestina, caracterizando uma ação irregular por parte dos moradores. 

No município de São Paulo, o direito de explorar com exclusividade a prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário é da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), por meio de lei municipal que autoriza 

o convênio e contrato entre o estado de São Paulo, a Sabesp e a Agência Reguladora dos 

Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP). Ressalta-se como exemplo de 

compromisso firmado entre as partes, o Plano de Metas de Abastecimento Público de Água e 

Esgotamento Sanitário do município de São Paulo, 2010-2039, Anexo I, no qual consta como 

responsabilidade do ente municipal: “[...] A Urbanização de favelas e de loteamentos 

irregulares, conforme Plano Municipal de Habitação; para possibilitar as obras de 

infraestrutura”. 

Em contrapartida, segundo a Deliberação nº 106/09 da Arsesp, tem-se que: “[...] as 

ligações de água e esgoto para unidades situadas em áreas com restrições para a ocupação, 

somente podem ser liberadas mediante autorização expressa da autoridade municipal 

competente e/ou entidade do meio ambiente, ou por determinação judicial”. Esses 

impedimentos legais servem de base para que as concessionárias somente insiram áreas 

legalizadas para a sua meta de universalização, não incluindo as áreas irregulares, que em geral 

apresentam maior vulnerabilidade social, e requem atendimento dos serviços básicos (COSTA, 

2017). 

Segundo Guimarães (2015), a resposta completa a toda a problemática relacionada à 

pressão dos diversos atores para o fornecimento da infraestrutura de saneamento é complexa e 

demorada, uma vez que envolve questões de regularização e titularidade da terra. Em 

compensação, a pressão por parte dos cidadãos associada à saúde pública, leva as operadoras 

dos serviços de SAA&ES a tomar ações, mesmo que provisórias, para atender a esta população, 

com possível desencadeamento de ações judiciais por atenderem aos usuários em áreas 

irregulares, ato não legalizado conforme definições da Arsesp explicitadas anteriormente.  

Quando do início da pandemia da COVID-19, foram levantadas questões acerca da 

necessidade das concessionárias de SAA&ES em garantir o acesso contínuo e de qualidade ao 

abastecimento de água, tendo em vista a recomendação de higienização constante das mãos 

como medida de prevenção à contaminação. Para tanto, foram adotadas medidas como o 

subsídio às populações mais carentes, exemplificadas nas ações tomadas pela Sabesp em São 

Paulo, que envolveram a isenção nas tarifas de água e esgoto à população das categorias de uso 

residencial social e residencial favela e distribuição de caixas d’água às famílias de baixa renda 
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que ainda não a possuíam. Também, foram instalados lavatórios públicos em diferentes pontos 

da RMSP, em especial próximo às áreas periféricas, visando incentivar o hábito de higiene, 

sendo uma ação de aspecto socioeducacional, parte de processos relacionados à educação 

ambiental. 

3.2.5 Fatores que Interferem na Eficácia da Utilização do Sistema de Saneamento e na 

Qualidade de Vida das Pessoas  

Visando avaliar a prestação de serviços de saneamento em aglomerados subnormais, 

diversos estudos foram desenvolvidos na tentativa de identificar, de modo generalizado, quais 

as principais barreiras inerentes ao processo que venham a dificultar o seu sucesso, sendo 

algumas delas delineadas pela Global Water Supply and Sanitation Assessment elaborado pela 

JMP (WHO/UNICEF, 2000), a saber: dificuldades econômico-financeiras; fraca estrutura 

institucional; recursos inadequados e mal utilizados; falta de comprometimento político e de 

um setor de coordenação; baixo envolvimento da sociedade; operação e manutenção dos 

serviços inadequados; falta de educação sanitária; insuficiência de informação e comunicação. 

Assim, para que os serviços de SAA&ES sejam implantados de forma eficiente nos 

aglomerados subnormais é essencial a correta identificação dos obstáculos existentes em cada 

situação, visando abordá-los de maneira adequada em seus múltiplos aspectos, seja jurídico, 

econômico-financeiro, social e/ou ambiental. 

Observa-se que a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário requer um planejamento integrado, no qual haja envolvimento dos diversos atores que 

atuam e são afetados diretamente pelas ações, ainda que não responsáveis por determinada 

medida a ser tomada ao longo do processo. Segundo Wartchow (2009, apud YOSHII, 2017), 

destaca-se a integração dos governos municipais, os operadores dos serviços de saneamento e 

a população alvo, em prol de desenvolver projetos, programas e ações que integrem as 

dimensões sociais, ambientais, econômica e técnica, visando transparência, eficácia e eficiência 

na implementação das melhorias locais. 

Dando suporte à necessidade de integração das ações e dos atores inerentes ao processo 

de sanear em áreas de aglomerados subnormais para que as dificuldades sejam superadas, Ralda 

(2010, apud YOSHII, 2017) propõe uma matriz baseada em oito fatores que auxiliam na 

obtenção de sucesso, cada qual composto por elementos fundamentais, conforme apresentado 

no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Lista de fatores que auxiliam no sucesso para a implementação dos SAA&ES 

Fator: Governança dos recursos hídricos para a provisão dos SAA&ES em áreas pobres 

- Reconhecimento e legalização de assentamento (regularização fundiária) 

- Vontade política e apoio 

- Acordo institucional apropriado 

- Políticas adequadas 

- Planejamento regional e desenvolvimento territorial 

- Serviços de expansão, acesso e priorização 

- Transparência nos serviços 

- Definição de objetivos 

- Implementação dos objetivos 

- Institucionalização de práticas e desempenho 

Fator: Participação, envolvimento e apropriação (envolvimento das partes interessadas) 

- Mobilização da comunidade (sensibilização) 

- Consulta 

- Participação (desde o início) 

- Cooperação 

- Formação 

- Incentivos 

- Capacitação (fortalecimento institucional) 

- Pequenos fornecedores (privados) 

Fator: Tecnologias para áreas pobres 

- Distribuição de água (conexões domiciliares, quiosques, torneiras públicas): fontes e entradas de 

água, armazenamento, flexibilidade nos produtos, sistema de potência e dispositivos de elevação de 

água 

- Saneamento (instalações individuais, comunais, drenagens rasas, esgotos condominiais): tratamento 

de água e flexibilidade nos produtos 

- Irrigação e outros usos para o desenvolvimento econômico (doméstico, agricultura, industrial) 

Fator: Mecanismos financeiros 

- Preços/ tarifas: gestão financeira 

- Subsídios 

- Incentivos 

- Minimização de custos 

- Considerações de paridade de poder de compra para projetar as tarifas 

Fator: Aspectos ambientais 

- Efeitos ambientais positivos acumulados 

- Resiliência a desastres como secas, inundações, tempestades de granizo e condições de 

congelamento 

- Resiliência às alterações climáticas 

Fator: Aspectos geográficos 

- Localização de grupos-alvo para os projetos 

Fator: Fatores sociais 

- Gênero (seleção de tecnologia e envolvimento no projeto) 

- Cultura (seleção de tecnologia e procedimentos de participação da comunidade) 

Fator: Monitoramento 

- Classificação e seleção de serviços prioritários para implementação imediata 

- Metodologias de levantamento e elaboração de relatórios de projetos 

Fonte: adaptado de RALDA (2010, apud YOSHII, 2017). 

Conforme Temóteo (2012), a descrição e explicação breve dos fatores destacam que: a 

Governança envolve a participação de todas as partes interessadas, cujas metas devem ser 

acordadas entre as mesmas, operacionalizadas e institucionalizadas; a Participação requer o 
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desenvolvimento de um programa capaz de abranger o compartilhamento de informações 

independentemente dos níveis de participação; as Tecnologias devem estar disponíveis para uso 

e devem ser entendidas como prioridade no planejamento; os Mecanismos financeiros requerem 

sabedoria para usá-los e incluí-los nos estágios gerenciais, como subsídios e incentivos, 

considerando sua expansão e prontidão como prioridades; os Aspectos ambientais relacionam-

se à preparação dos sistemas de saneamento para enfrentar adversidades naturais, como as 

climáticas; os Aspectos geográficos referem-se à localização em termos físicos de população 

pobre; e o Monitoramento se relaciona à seleção de prioridades para a implementação de 

serviços de saneamento. 

Baseado nos fatores apresentados no Quadro 1, estudos posteriores foram realizados 

visando o desenvolvimento de um sistema que medisse o desempenho dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, cujo primeiro modelo foi proposto por Tynan 

e Kingdom, o qual se pautava em sete dimensões, seguido do proposto por Kaplan e Norton, 

este pautado em quatro dimensões. Posteriormente, Ralda aprimorou os modelos anteriores, 

resultando em um quadro com cinco dimensões: capacidade, colaboração, ferramentas, 

sustentabilidade e provisão dos serviços. Tal estrutura foi criada após a listagem de fatores de 

sucesso dos SAA&ES em locais de vulnerabilidade, e demonstra um arranjo simples regido por 

princípios atrelados à sustentabilidade ambiental, econômica e social (TEMÓTEO, 2012).  

A Figura 4 representa a interrelação entre as dimensões propostas, bem como os 

indicadores de performance atrelado a cada uma, sugerindo que para se obter bom desempenho 

é necessária a realização das atividades em conjunto, com compartilhamento dos mesmos 

objetivos entre os entes envolvidos no processo, sendo que as ações de uma das dimensões são 

essenciais para o sucesso das demais.  
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Figura 4 – Dimensões para o bom desempenho dos serviços de saneamento a populações vulneráveis 

 
Fonte: Adaptado de Murungi (2016).  

Observa-se que o fator Participação, envolvimento e apropriação, expresso no Quadro 

1, ganhou força ao longo dos estudos desenvolvidos, culminando no estabelecimento de uma 

das dimensões essenciais propostas para o bom desempenho dos serviços, tendo como enfoque 

trazer por meio da participação social a população de forma mais presente em algumas 

situações, cujas trocas de experiências, diálogos e conhecimentos, auxiliam na estruturação de 

um programa direcionado a cada realidade, vislumbrando desta forma, uma maior efetividade 

das ações de saneamento.  

Tal importância no contexto brasileiro ficou demonstrada nas pesquisas desenvolvidas 

por Yoshii (2017), na qual foram identificadas como barreiras para o sucesso no desempenho 

dos SAA&ES em aglomerados subnormais, no âmbito da dimensão Colaboração: o diálogo, o 

controle social e questões culturais. Em contrapartida, os fatores de sucesso foram, 

respectivamente: mobilização da comunidade, consulta, participação, formação e incentivos; 

capacitação (fortalecimento institucional), cooperação, participação, incentivos e consulta; 

cultura (seleção de tecnologia e procedimentos de participação da comunidade). 

Neste contexto, fica confirmado que a universalização do atendimento com os serviços 

de água e esgotamento sanitário em aglomerados subnormais requer a implementação de um 

conjunto de ações, das quais o envolvimento da população é peça fundamental. Yoshii (2017) 
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reforça que para obter sucesso em ações que visam melhora no acesso ao SAA&ES, cada 

aglomerado subnormal possui seus conjuntos de fatores sociais, econômicos e estruturais 

próprios e, mesmo com problemas e características semelhantes, requerem olhares especiais. 

Tendo em vista a área de interesse nesta pesquisa, será dada ênfase ao fator de 

participação, envolvimento e apropriação, delineando-se em seguida o tema de educação 

ambiental. 

3.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: INSTRUMENTO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO  

3.3.1 Contextualização e Conceitualização  

Segundo Brugger (2004), a crescente emergência dos debates em torno da questão 

ambiental, em nível global, é um fator historicamente recente. Discussões acerca da temática 

de Educação Ambiental iniciaram-se efetivamente a partir da década de 60 como consequência 

da expansão demográfica mundial e as consequências negativas observadas no meio ambiente 

e no aspecto social nas grandes cidades. 

A expressão Educação Ambiental surgiu em 1965, derivada do termo “Environmental 

Education”, na Conferência em Educação na Universidade Keele, Inglaterra, destacando a 

formação de todos os cidadãos relacionada a problemas ambientais que envolvem a humanidade 

(FERREIRA et al, 2019). A partir desta data, diversas publicações e eventos foram realizados 

tendo como tema as questões ambientais, dentre as quais se destaca a Conferência sobre o Meio 

Ambiente em Estocolmo, em 1972, promovida pela Organização das Nações Unidades, 

momento em que a Educação Ambiental foi reconhecida como elemento crítico aos processos 

em andamento mundialmente em prol da busca do que depois seria denominado de 

sustentabilidade.  

Ainda neste contexto, aponta-se como marco histórico a realização da Conferência de 

Belgrado, em 1975, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), a qual promoveu um encontro Internacional de Educação 

Ambiental (PIE), onde foram estabelecidos objetivos, conteúdos e métodos para a Educação 

Ambiental a ser desenvolvida de forma contínua, multidisciplinar e integrada às questões 

mundiais (GARCEZ, 2004, apud KIST, 2010). E também a Conferência de Tibilisi, em 1977, 

novamente patrocinada pela UNESCO, na qual foram melhor delineados os pontos inicialmente 

propostos e discutidos na conferência anterior citada. 
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No Brasil, apenas nos anos 80 iniciaram-se transformações de inclusão da questão 

ambiental no âmbito da educação nacional. Em 1981 foi instituída a Política Nacional de Meio 

Ambiente, Lei nº 6.938, que afirma em seu Art. 2º, inciso X, a necessidade de promover a 

“Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente”. Observa-se, 

portanto, que a Educação Ambiental emerge como um princípio e instrumento da política 

ambiental brasileira. 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu como direito a todos os cidadãos brasileiros 

a Educação Ambiental, atribuindo ao Estado o dever de promovê-la, conforme consta no seu 

Art. 225, parágrafo 1º, inciso VI: “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. Somente em 1999 

foi sancionada a Lei Federal nº 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, na qual o termo educação ambiental é caracterizado em seu Art. 1º como:  

Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Trata-se, portanto, de um componente essencial e permanente da educação nacional e 

deve estar articulada em todos os níveis e modalidades, em caráter formal e não formal, como 

descrito em seu Art. 2º, sendo uma ação integrada que envolve poder público, instituições 

educativas, instituições privadas e a sociedade. Aqui fica evidenciada mais uma vez a 

importância da inclusão da comunidade no processo de educação, podendo atuar como 

educando ou educador.  

Segundo Carvalho (2016), a Educação Ambiental abrange uma série de práticas e ações 

que ultrapassam os limites existentes entre educação formal e não formal, estabelecendo 

vínculos e ligações, integrando o ensino escolar à comunidade em seu entorno. Neste contexto, 

a Educação Ambiental desencadeia um processo de sensibilização na sociedade, fazendo com 

que esta também participe da tomada de decisões e ações frente aos problemas socioambientais 

enfrentados (KIST, 2010). Jacobi (2003) corrobora esse papel afirmando que a promoção do 

crescimento da consciência ambiental, expande a possibilidade de a população participar das 

ações, fortalecendo sua corresponsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de 

degradação ambiental. Destaca-se a relevância dessa ação fiscalizadora quando de projetos de 

despoluição de corpos hídricos, cuja atuação da comunidade é essencial para se atingir 

resultados duradouros de recuperação dos mesmos. 
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Neste contexto, vale salientar a importância de um dos pilares da educação ambiental: 

a comunicação. É através desse processo comunicativo que o engajamento social ocorre, 

mediante o constante repasse de informações, diálogos e discussões. O Programa de 

Educomunicação Socioambiental (BRASIL, 2005) pontuou que há uma forte demanda para “a 

veiculação de conteúdos de educação ambiental pelos meios, além do fortalecimento dos 

processos informais, não-midiáticos de comunicação ambiental educativa”. De modo geral, o 

documento afirma que a comunicação ambiental deve contribuir com a educação ambiental e 

com a formação de cidadãos comprometidos com a sustentabilidade socioambiental 

(MARTIRANI, 2013). 

No presente estudo, será dada ênfase ao processo de engajamento social como 

instrumento na promoção da educação ambiental, cujo papel da comunicação é essencial para 

que os objetivos pretendidos sejam alcançados, buscando a efetiva participação da população 

nos projetos em estudo, abrangendo tanto etapas de educação formal, abordadas em projetos 

escolares, quanto não formal. 

3.3.2 Educação Ambiental e Saneamento   

A Lei nº 11.445/2007 instituiu as diretrizes e princípios fundamentais para a prestação 

dos serviços de saneamento básico no Brasil, abrangendo seus quatro eixos de atuação, cujos 

pontos a serem destacados incluem a universalização, a integralidade, a adequação dos serviços, 

com uso de tecnologias apropriadas e garantindo a sustentabilidade econômico-financeira, a 

interrelação com outras políticas públicas de caráter local e regional, bem como a definição do 

município como ente federativo responsável pelas ações, podendo este delegar as atividades 

por meio de concessão. Ainda, a lei frisa a importância da transparência das atuações, 

estabelecendo e/ou reafirmando o conceito de controle social, definida no Art. 3º como: 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”. 

Atualmente, a gestão pública passa por transformações atreladas aos mecanismos de 

controle utilizados no gerenciamento de suas atividades, com maior participação da sociedade, 

o que possibilita maior clareza, transparência, responsabilidade e respeito (CARUSO, 2017). 

Pode-se dizer que a atuação da população no processo de desenvolvimento sustentável, bastante 

discutido nos dias atuais, busca modificar os paradigmas que conduziram ao crescimento das 

grandes cidades ao longo das últimas décadas, cujas consequências são observadas tanto no 
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ordenamento territorial dos centros urbanos, quanto nas condições econômicas e sociais 

desiguais de seus habitantes. Jacobi (2003) afirma que ao tomar referência de que a maior parte 

da população brasileira vive nas cidades, observa-se uma crescente degradação das condições 

de vida, refletindo uma crise ambiental e requerendo, portanto, reflexão sobre os desafios para 

mudar as formas de pensar e agir em torno desta questão numa perspectiva contemporânea. 

Entretanto, a participação social ainda apresenta lacunas para que seja bem sucedida e 

traga os benefícios desejados, sendo exemplificado por Philippi (2000, apud COSTA, 2017), 

no âmbito do saneamento, que a transferência de responsabilidades do município ao Estado, 

por meio de concessionárias dos serviços e do indivíduo para o coletivo, sem que a população 

tenha sido sensibilizada para a resolução dos problemas de forma conjunta, leva os cidadãos a 

uma postura de passividade quanto aos esforços necessários à resolução de problemas 

relacionados ao saneamento. Ainda neste sentido, Souza (2003) afirma que o exercício do 

controle social exige disposição dos cidadãos, uma vez que requer tempo para participar de 

encontros, reuniões, bem como para se informar, analisar e repassar as informações apreendidas 

e apropriadas à sociedade. 

É neste contexto que o conceito de educação ambiental emerge como princípio 

fundamental para que haja efetividade na promoção do controle social especialmente nas 

questões relativas ao saneamento, tendo em vista que a mera instalação dos equipamentos 

sanitários, destacando os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, não 

garante por si só o uso correto e adequado das unidades. Tal afirmativa é compartilhada por 

Mucci (2010) ao explicitar que a falta de conhecimento da população que vive em locais mais 

vulneráveis sobre a água de má qualidade, saneamento insuficiente e seus efeitos diretos sobre 

a saúde, assim como o desconhecimento de que as mínimas práticas sanitárias saudáveis 

favorecem a diminuição da incidência de determinadas doenças, agravam a situação, pois 

acabam sendo responsáveis pela própria contaminação dos corpos hídricos próximos às suas 

moradias. 

Piccoli et al. (2016) ressaltam que educar é muito mais que uma simples transformação 

de conhecimentos, é a socialização em diferentes espaços, em diferentes contextos, no qual se 

consideram a cultura e as especificidades de cada grupo social. Deste modo, afirmam ainda que 

a educação pode ser entendida como um conjunto de ações, processos, influências e estruturas 

que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o 

meio natural e social. 

Em vista do exposto, evidencia-se que a educação ambiental está diretamente 

relacionada com a promoção da saúde, uma vez que visa a conservação do meio ambiente 
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envolvendo a gestão dos recursos hídricos, em termos quantitativos e da qualidade das águas, 

cujas ações de educação podem determinar e impactar favoravelmente na qualidade de vida das 

pessoas, mediante o controle e a participação de forma efetiva e direcionada.  

Ressalta-se que no Brasil as experiências históricas de gestão participativa no âmbito 

das ações de saneamento podem ser verificadas nos Conselhos Gestores, Comitês de Bacias 

Hidrográficas, elaboração de Planos de Bacias Hidrográficas e de Saneamento Básico 

Municipal, entretanto, é necessário refletir até que ponto esses espaços representam a real 

articulação e atuação conjunta dos atores (gestores, especialistas e sociedade) para o 

enfrentamento das questões de saneamento (PICCOLI et al., 2016). Em outras palavras, deve-

se questionar se essas participações são efetivas, com envolvimento e apropriação da população 

sobre os temas ou se são meras formalidades para atendimento da legislação, sem resultados 

contínuos. 

A necessidade de investimentos em educação ambiental como ferramenta para a 

promoção da melhoria da qualidade de vida das populações, destacando as áreas de 

aglomerados subnormais em função do seu alto grau de vulnerabilidade, foi destacada em 

diversos estudos. Costa (2017) ao analisar a condição dos serviços de esgotamento sanitário em 

assentamentos precários no entorno das represas Billings e Guarapiranga na RMSP observou 

que a ênfase das políticas públicas voltadas apenas para intervenção institucional centralizada, 

com grandes obras de infraestrutura, deixa um passivo nas populações que vivem nos locais de 

atuação, de modo que o processo requer, além das ações estruturais, a apropriação e 

participação da população, mediante desenvolvimento de capacitação e conhecimento da 

realidade da sociedade, incluindo acesso a informações atualizadas, organizadas e apresentadas 

em linguagem compreensível. Tal conclusão é compartilhada por Piccoli et al. (2016) na 

medida em que defendem que a valorização, conhecimento e divulgação do saber popular local 

para enfrentamento dos problemas ambientais é importante no processo de mobilização. 

Quando se pensa em infraestrutura de saneamento imaginam-se grandes obras, mas há muitas 

situações em que soluções descentralizadas e apropriadas (tecnicamente, culturalmente e 

socialmente) podem constituir-se em solução para uma determinada comunidade.  

Outro exemplo em que a educação ambiental ganhou destaque consta da análise de Faya 

(2014) ao investigar as ações de saneamento nos aglomerados subnormais no litoral de São 

Paulo. A autora conclui que a implantação de medidas de educação tem a capacidade de sugerir 

mudanças de comportamento em relação ao meio ambiente no qual a comunidade está inserida, 

tendo em vista que a exclusiva implantação de barreiras sanitárias construtivas não garante a 
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solução das questões vinculadas ao saneamento, uma vez que não previne a ocorrência de 

hábitos inadequados de armazenamento e consumo de água, dentre outros pontos. 

É neste contexto que estão inseridas as ações para redução da propagação do coronavírus 

no Brasil, no qual os hábitos de higiene e ambientais ganham tanto destaque quanto à 

necessidade de fornecimento contínuo de água às populações dos aglomerados subnormais por 

meio de barreiras sanitárias construtivas.  

A seguir, apresentam-se dois casos em que o envolvimento da população foi previsto 

como ação conjunta a de implementação de medidas de caráter estrutural, o primeiro ocorrido 

em Portugal, e o segundo no Brasil. 

3.3.3 Vila Nova de Gaia - Portugal  

Importante mencionar um caso de sucesso no âmbito de revitalização urbana, o qual 

envolveu a participação da população e contou com o uso da boa comunicação entre as partes, 

reforçando a discussão em pauta quanto a relevância de ações de educação socioambiental. O 

caso se deu em Vila Nova de Gaia, região do Porto em Portugal, local que passou por uma 

intensa revitalização urbana no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com atuações contínuas 

de melhorias que ainda podem ser observadas. 

No final dos anos noventa, Vila Nova de Gaia possuía aproximadamente 85% do seu 

território sem infraestrutura de esgotamento sanitário, sendo que os 15% restantes eram 

contemplados com redes coletoras, porém sem encaminhamento para tratamento, sendo os 

esgotos lançados in natura no leito do Rio Douro (LEITE, 2012). Ademais dos déficits com os 

sistemas de saneamento básico, incluída a irregularidade da coleta de resíduos sólidos, também 

era observada uma má estruturação da mobilidade urbana, atrelada às más condições das ruas, 

bem como eram significativos os problemas ligados à habitação. Em vista da situação em que 

a localidade se encontrava, Leite (2012) afirma que os habitantes não se assumiam como 

Gaienses, com perda da identidade comunitária. 

A partir do ano 1997, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia assumiu o 

compromisso de revitalizar a região, mediante projeto envolvendo: infraestruturas básicas, 

valorização das regiões centrais, litorâneas e interioranas, equilíbrio social, ordenamento 

urbano, captação de investimento, modernização tecnológica, e convergência com a 

sustentabilidade (LEITE, 2012). Para que o processo fosse bem sucedido, o governo integrou 

às obras de infraestrutura o envolvimento da população, através de ações junto à sociedade e 
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uma massiva comunicação e divulgação dos empreendimentos, engajando os habitantes em prol 

das mudanças. 

Dentre as ações que foram tomadas, merece destaque a reestruturação urbana mediante 

a exposição dos córregos da região, antes com canalização fechada, o que impossibilitava a sua 

visualização, visando aproximar a população dos mesmos e auxiliar na formação de uma 

consciência participativa no cuidado e na manutenção das áreas limpas. Tais ações surtiram 

efeito, cujos dados do Censo 2011 (INE, 2011) indicaram que 100% dos imóveis estavam 

conectados à rede de coleta de esgotos sanitários, sendo que já em 2001, os 85% identificados 

sem esgotamento no final dos anos 90 estavam contemplados, e haviam sido implantadas cinco 

estações de tratamentos de esgotos (LEITE, 2012). 

Importante destacar que atualmente ainda são observadas ações de reabilitação urbana 

em Vila Nova de Gaia, em prol de melhoria continuada, sendo enfatizado pelo órgão 

responsável que “[...] o trabalho desenvolvido na Gaiurb2 visa também promover a aproximação 

dos utentes (usuários) à cidade e aos seus processos de transformação, mas também sensibilizar 

para o tema da reabilitação, atrair e informar novos públicos e potenciais agentes da 

reabilitação”. Em outros termos, o engajamento da sociedade tornou-se algo fundamental ao 

processo, conforme explicitado em material de divulgação relativo à Operação de Reabilitação 

Urbana (ORU) do centro histórico (PORTUGAL, 2020): “Um dos pilares da ORU reside na 

COMUNIDADE LOCAL pelo que se propõe a implementação de um programa integrado que 

permita: valorizar a participação das comunidades locais; facultar à população um conjunto de 

ações de apoio social integradas, que garanta um suporte efetivo à população, e apostar em 

ações que promovam a coesão social e que resultem no reforço da identidade e no incremento 

do sentimento de pertença ao lugar”.  

Evidencia-se mais uma vez que o envolvimento da sociedade é essencial para um bom 

resultado quando da implementação de ações de saneamento e demais infraestruturas 

essenciais. 

3.3.4 Programa Córrego Limpo – SP - Brasil 

O Programa Córrego Limpo teve início em 2007, com parceria entre o Governo do 

Estado de São Paulo, a Sabesp e a Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), cujo objetivo 

principal é recuperar a qualidade da água dos córregos urbanos com vistas a auxiliar na redução 

 
2 A Gaiurb, Urbanismo e Habitação, EM, é responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e Reabilitação Urbana 

dos municípios de Vila Nova de Gaia, Portugal. 
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da poluição dos recursos hídricos em São Paulo, destacando a bacia hidrográfica do rio Tietê. 

O programa abrange ações de ampliação e otimização do sistema de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários, canalização de alguns córregos, limpeza de córregos e de suas margens, 

implantação de parques lineares e urbanização de favelas e fundos de vale, envolvendo diversas 

instâncias do poder público, de acordo com suas responsabilidades, bem como a participação 

da sociedade local.  

O funcionamento de forma integrada entre as esferas estadual e municipal se deu até 

2012, tendo sofrido perdas entre 2013 e 2016, por falta de atuação da administração da 

Prefeitura de São Paulo (SABESP, 2017). Em 2017, foi anunciada pelo então governador à 

época Geraldo Alckmin a retomada do programa, que tem como novidade a criação de uma 

cláusula de obrigatoriedade de adesão, de modo que a Sabesp e a PMSP assumem um 

compromisso de manter ao longo do tempo suas atribuições3 (DIÁRIO DE SÃO PAULO, 

2017). Segundo dados da Sabesp (2017), do total de 149 córregos recuperados, 47 ficaram 

totalmente sem manutenção entre 2013 e 2016, e outros 22 sofreram invasões em suas margens.  

Este cenário permite observar três casos distintos resultantes do programa: 1. Houve 

recuperação e manutenção dos córregos após a implementação do programa ao longo dos anos, 

podendo-se afirmar que além das ações de sanear implantadas também ocorreu a efetiva 

despoluição das águas; 2. Houve recuperação dos córregos, porém não a sua manutenção, 

resultando em ações de sanear, sem a efetiva despoluição dos corpos hídricos; 3. Houve 

recuperação, porém sem manutenção e com novas ocupações irregulares das margens, de modo 

que não é plenamente observada a ação de sanear, e tampouco a despoluição dos córregos.  

Tais ocorrências estão atreladas não somente à omissão das tarefas por parte da PMSP, 

mas também na efetividade de inclusão da população local no processo, cujos maiores sucessos 

do programa são observados nos locais em que as ações de educação ambiental e engajamento 

da população foram mais efetivas. A conscientização das comunidades que moram no entorno 

dos córregos foi parte do trabalho realizado pela Sabesp, visando evitar o lançamento de esgotos 

diretamente nos corpos hídricos e a coibir ligações clandestinas, bem como abrangeu a 

orientação aos moradores de não jogar lixo e entulho nas margens e leitos dos córregos e nas 

ruas. Este modelo de gestão adotado é denominado de Governança Colaborativa e preconiza 

que haja um objetivo comum com foco na colaboração e um mínimo de valores compartilhados 

 
3 À SABESP compete mapear, inspecionar e realizar manutenção de redes coletoras de esgotos, executar obras de 

redes, coletores troncos, interceptores e ligações domiciliares, monitoramento da qualidade das águas e 

conscientização da população local. À PMSP compete a limpeza dos leitos e margens dos córregos, manutenção 

de galerias de água pluviais e boca de lobo, verificação de ligações irregulares, fiscalização de imóveis não 

conectados às redes de coleta de esgotos e reurbanização das localidades. 
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(AESABESP, 2017). Segundo Rodrigues (2016), a concepção de governança colaborativa 

empregada se baseou na ideia de gestão compartilhada da despoluição dos córregos como forma 

de envolvimento e colaboração entre os atores sociais interessados. Para tanto, inicialmente 

foram organizados fóruns visando a elaboração de projetos que ajudassem a manter a limpeza 

da água e das margens dos córregos. Tais reuniões foram construídas como espaços de 

discussão e decisão sobre o projeto elaborado por seus participantes e a ser implementado por 

eles (RODRIGUES, 2016). 

Além dos fóruns, que não tiveram continuidade ao longo de toda a implementação do 

programa, também houve parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, que promoveu a 

articulação de seu programa Observando os Rios com o Programa Córrego Limpo, e a adesão 

da Sabesp a conselhos gestores de habitação, integrantes do Projeto Renova SP da PMSP, que 

se baseia na relação direta estabelecida entre técnicos comunitários e lideranças nas 

comunidades, que passam a atuar como fiscais dos córregos. 

Neste sentido, vale destacar um dos maiores casos de sucesso do programa, referente à 

recuperação do córrego Mandaqui, na zona norte de SP. Ao todo, a Sabesp realizou a varredura 

de 440 km de redes coletoras de esgoto para identificação de reparos e melhorias, assim como 

detectou lançamentos clandestinos, instalou 10 km de tubulações para coleta e afastamento e 

executou 455 novas ligações domiciliares, com investimento total de cerca de R$ 18 milhões 

(SABESP, 2017). Com estas ações, foram limpos mais de 40 km de cursos d’água, 7,5 km só 

do Córrego Mandaqui e 33 km de seus afluentes.  

A efetiva despoluição de toda a bacia iniciou-se em 2011 e a finalização se deu em 

dezembro de 2014, conforme observada na Figura 5 a seguir, que ilustra o processo de 

planejamento da Sabesp, destacando a gestão socioambiental, e os valores de Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) obtidos pelo monitoramento de qualidade das águas da bacia 

do Mandaqui, dado como o principal indicador para verificar a poluição dos córregos com 

esgotos sanitários, cuja meta estabelecida pelo Programa Córrego Limpo para que corpo hídrico 

seja considerado despoluído é de 30 mg/L. Observa-se que a meta foi atingida para os dois 

pontos avaliados em novembro de 2014, tendo os moradores e clientes da região relatado que 

houve melhoria da qualidade de vida, principalmente no que se refere à diminuição da 

incidência de doenças causadas por vetores característicos de locais ambientalmente 

degradados, além de melhoria nos aspectos visuais e redução de odores (CARVALHO, 2017). 
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Figura 5 – Desdobramento das fases de planejamento e monitoramento da DBO do córrego Mandaqui 

 
Fonte: Bevilacqua e Hourneaux (2015).  

Segundo dados atualizados da Sabesp (2020d), o monitoramento da qualidade da água 

na bacia do córrego Mandaqui apresentou valores de DBO abaixo de 30 mg/L para o período 

de janeiro 2019 a junho 2020, reafirmando a efetividade do processo de recuperação do córrego. 

Com isso, comprova-se que o processo de despoluição dos córregos envolve medidas além das 

de infraestruturas, requerendo ações de comunicação e educação ambiental que visam a 

conscientização da população a responsabilizar-se pela manutenção da limpeza do córrego 

(CARVALHO, 2017). 

Dados atualizados do Programa Córrego Limpo informam que ao todo foram 

recuperados entre 2007 e 2018 152 córregos, com implementação de governança colaborativa 

em 32, beneficiando uma população de 2,7 milhões de habitantes, com um investimento de R$ 

274 milhões (SABESP, 2019). Diante dos novos números, e da retomada do programa, resta 

avaliar quantos córregos efetivamente serão despoluídos ao longo dos próximos anos, e como 

se dará o engajamento da população nesse processo.   
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4 PERSPECTIVAS E EXPECTATIVAS: O PROJETO NOVO RIO PINHEIROS 

O Projeto Novo Rio Pinheiros, com iniciativa similar ao realizado em Vila Nova de 

Gaia, foi lançado em 2019 pelo Governo do Estado de São Paulo coordenado pela Secretaria 

de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), em parceria com as empresas Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A (EMAE) e Sabesp, com objetivo de 

revitalizar o rio Pinheiros por meio da união dos órgãos públicos e da sociedade, cuja meta é 

reduzir o esgoto lançado em seus afluentes, melhorar a qualidade de suas águas e integrá-lo à 

cidade (SÃO PAULO, 2020b).  

Um dos eixos de atuação do Projeto Novo Rio Pinheiros abrange a execução de obras 

para implantação de interceptores, redes coletoras e ligações de esgotos, aliada a ações de 

conscientização ambiental junto à população dos bairros beneficiados, visando elevar o 

tratamento de esgoto na região em 2,8 m³/s até 2022 (SÃO PAULO, 2020b). Além das ações 

de saneamento, o projeto ainda conta com desassoreamento, coleta e destinação dos resíduos 

sólidos, revitalização das margens e educação ambiental. 

O projeto abrange 16 pacotes de contratação para execução das obras de esgotamento 

sanitário e ações socioambientais nas sub-bacias do rio Pinheiros, cujos trabalhos iniciaram-se 

no final de 2019 nas sub-bacias dos córregos CT Pirajuçara/ Joaquim Cachoeira, Morumbi/ 

Jardim Tramontano, Ponte Baixa/ Socorro, Corujas/ Rebouças, Aterrado/ Zavuvus e Pedreira/ 

Olaria, e tem como objetivo ampliar a coleta e tratamento de esgoto de 500 mil imóveis, 

abrangendo uma população de 3,0 milhões de habitantes (SÃO PAULO, 2020b). Até o 

momento foram realizadas mais de 480 mil ligações de imóveis à rede coletora de esgotos (SÃO 

PAULO, 2020b).  

Em julho de 2020 foram assinados pela Sabesp os últimos contratos que faltavam para 

totalizar os 16 previstos, estando em licitação na data de 01 de outubro, segundo informado no 

site oficial de divulgação do projeto4, as obras para implantação das Unidades Recuperadoras 

da Qualidade das Águas (URQs), a serem instaladas em cinco sub-bacias que apresentam 

núcleos de ocupação irregular, nos quais não é viável tecnicamente implantar infraestrutura de 

saneamento. Essas unidades têm por objetivo recuperar a qualidade dos córregos que recebem 

esgoto de áreas informais, onde a ocupação não deixou espaço para a instalação de 

 
4 Site oficial: http://novoriopinheiros.sp.gov.br/ 
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infraestrutura de coleta (SABESP, 2020b). A Figura 6 ilustra os locais em que serão instaladas 

as cinco URQs na bacia do rio Pinheiros. 

Figura 6 – Mapa ilustrativo da localização das URQs 

 
Fonte: Adaptado de Sabesp (2020c).  

Estima-se que ao final as ações irão beneficiar diretamente 3,3 milhões de pessoas que 

moram nas imediações, com melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente (SABESP, 

2020c). Neste sentido, vale destacar que para a efetiva revitalização do rio Pinheiros é 

necessário o total envolvimento da população com os projetos propostos, uma vez que após as 

ações de sanear, o rio somente será despoluído e assim permanecerá se houver 

comprometimento dos habitantes em mantê-lo, através de medidas como conectar-se às redes 

de coleta de esgotos, onde possível, e não descartar os resíduos sólidos inadequadamente nos 

corpos hídricos e/ou nas ruas, o que voltaria a contribuir para o quadro de poluição.  

Para a promoção do engajamento da população, o Projeto Novo Rio Pinheiros previu 

atuação com moradores das áreas informais e que serão beneficiadas diretamente pelas obras e 

melhorias, bem como com grandes empresas, ONGs, universidades e outras instituições. Para 

atingir tais objetivos, o programa conta com Plano de Gestão Social e Ambiental e Plano para 

Realização de Consulta Comunitária, cujo mecanismo escolhido de alavancagem para a 

participação da sociedade foi a divulgação de informações e consulta pública, com prévio 
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levantamento dos atores envolvidos, diretrizes, plano de comunicação, recursos necessários e 

calendário de execução do plano (SABESP, 2018a). 

O Projeto Novo Rio Pinheiros é uma intervenção de longa execução, cujas primeiras 

ações envolvem as atividades de sanear, com implantação das infraestruturas necessárias, e de 

educação ambiental, visando fornecer aos locais a serem beneficiados as ferramentas 

necessárias ao processo de despoluição dos corpos d’água. Após esta etapa, é fundamental 

estabelecer o acompanhamento contínuo dos resultados de despoluição dos córregos, 

procedimento que deve dar vistas aos resultados obtidos no Programa Córrego Limpo, cujos 

objetivos e ações a serem implantados também previam intervenção estrutural e 

socioambiental, fornecendo um arcabouço de medidas que resultaram em efetiva despoluição, 

como visto no item anterior para o córrego Mandaqui, mas também de insucessos, como nos 

demais corpos hídricos em que as ações de despoluir não foram observadas.  

É neste contexto que serão aventadas as perspectivas e as expectativas em relação ao 

Projeto Novo Rio Pinheiros, cuja posterior avaliação de suas ações e dos resultados obtidos ao 

longo dos anos proporcionará uma análise quanto ao grau de envolvimento da população no 

processo, tal qual ocorrido no Programa Córrego Limpo com seus diversos desfechos, e a real 

melhoria na qualidade de vida, possibilitando uma nova avaliação quanto aos fatores que 

conduziram ao sucesso e, eventualmente, ao insucesso. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo apresenta-se o percurso metodológico proposto para o alcance dos 

objetivos estabelecidos, delineando o objeto a ser pesquisado e os métodos selecionados, como 

se deu o desenvolvimento do estudo e a proposta de análise dos dados. 

Em linhas gerais, busca-se investigar o papel da educação ambiental nas ações de 

saneamento através de projetos de despoluição de corpos hídricos localizados no município de 

São Paulo, selecionando-se para este fim a análise dos resultados do Programa Córrego Limpo 

para uma amostra de três corpos hídricos, nos quais os resultados das análises de qualidade das 

águas monitoradas após as entregas dos córregos pelo programa tenham apresentado resultados 

distintos, assim como as atividades de envolvimento social tenham apresentado níveis 

diferenciados de implementação e, consequentemente, também diferentes reflexos na melhoria 

da qualidade de vida.  

Foram compostos três conjuntos de análise, cada qual com um córrego, caracterizados 

por: a) boa qualidade da água a médio e longo prazos, b) boa qualidade da água a curto e médio 

prazos, e c) boa qualidade da água a curto prazo. Mediante os resultados observados, com 

destaque para a identificação dos níveis de envolvimento social nas ações implementadas em 

cada um dos córregos, são discutidas perspectivas e expectativas em relação ao Projeto Novo 

Rio Pinheiros, cujas ações também contam com etapas de implantação de medidas estruturais 

e de medidas educacionais, como no Córrego Limpo, encontrando-se, entretanto, em fase 

intermediária de implantação. 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Segundo Tartuce (2006, apud GERHARDT et al, 2009), a metodologia científica trata 

de método e ciência, sendo o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados nas ciências, 

seus fundamentos, sua validação e sua relação com as teorias científicas. Assim, em linhas 

gerais, o método científico compreende basicamente um conjunto de dados iniciais e um 

sistema de operações ordenadas adequado para a formulação de conclusões, de acordo com 

certos objetivos predeterminados. Para Minayo (2007), metodologia pode ser definida: 
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“[...] a) como a discussão epistemológica sobre o ‘caminho do pensamento’ que o 

tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a 

‘criatividade do pesquisador’, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 

articular teoria, métodos, achado experimentais, observacionais ou de qualquer outro 

tipo específico de resposta às indagações específicas.” 

 

Gil (2008) afirma que a atividade preponderante da metodologia é a pesquisa, definida 

como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos. 

O procedimento científico estabelecido por Quivy e Campenhoudt (2008) tem como 

premissa que para o alcance dos objetivos delimitados devem-se cumprir progressivamente sete 

etapas fundamentais à pesquisa científica, a saber: 1. A pergunta de partida; 2. A exploração; 

3. A problemática; 4. A construção do modelo de análise; 5. A observação; 6. A análise das 

informações; 7. As conclusões. Atrelados a estas etapas, os autores ainda atribuem três atos 

relacionados entre si de modo hierárquico-dependente, sendo eles: I. Ruptura; II. Construção; 

III. Verificação. A ruptura está ligada à ação de romper com os preconceitos e as falsas 

evidências; enquanto a construção relaciona-se com o levantamento de teorias que explicam o 

que será estudado, como será o plano de pesquisa, quais os métodos a serem aplicados e o que 

se espera como resultados; e, por fim, a verificação consiste na validação da proposição por 

meio dos fatos identificados. A Figura 7 ilustra a metodologia descrita acima. 
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Figura 7 – Etapas e atos do procedimento metodológico 

 
Fonte: adaptado de Quivy e Campenhoudt (2008). 

Ressalta-se que o método a ser aplicado nesta pesquisa caracteriza-se como hipotético-

dedutivo, que possui em si dois tipos de métodos distintos, um denominado indutivo e outro 

dedutivo. Segundo Marconi e Lakatos (2003), o indutivo tem como enfoque a observação de 

alguns fenômenos de determinada classe para todos daquela mesma classe; e o método dedutivo 

parte de generalizações aceitas, do todo, de leis abrangentes, para casos concretos, partes de 

classes que já se encontram em generalização. Esse método confronta o empirismo versus 

realismo, possibilitando a busca pela verdade desejada, por meio de caminhos diferentes. 

Tem-se, portanto, que a presente pesquisa é classificada como qualitativa, que através 

da identificação e registros do papel da educação ambiental em projetos de despoluição em 

corpos d’água no município de São Paulo, busca-se identificar os diferentes níveis de 

envolvimento social em cada caso e os resultados de utilização mais eficiente das infraestruturas 

disponibilizadas, tendo como base o referencial teórico relativo à temática, dando ênfase aos 
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fatores que auxiliam na implantação de saneamento em aglomerados subnormais, bem como 

em seus maiores obstáculos. Mediante esta análise, procura-se apontar as expectativas quanto 

aos resultados de projetos similares de despoluição, quais suas perspectivas e caminhos 

possíveis a serem delineados. 

O Quadro 2 apresenta as etapas adotadas para o desenvolvimento da pesquisa em pauta, 

caracterizada pelo estudo detalhado de um determinado objeto, com aprofundamento do 

diagnóstico. 

Quadro 2 – Etapas metodológicas adotadas 

Etapas Metodológicas Procedimentos 

Etapa 1 Exploração do Tema: 

- Revisão Bibliográfica 

- Definição do objeto de estudo 

- Delineamento da área de abrangência do estudo 

Etapa 2 Definição dos procedimentos metodológicos: 

- Classificação dos dados qualitativos 

Etapa 3 Análise dos dados: 

- Identificação das condicionantes 

- Proposição de ações 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Seguindo o procedimento adotado, inicialmente formulou-se a pergunta de partida, que 

pautada nas definições de Quivy e Campenhoudt (2008) deve apresentar qualidade de clareza, 

exequibilidade e pertinência. Assim, a pergunta que guiará a pesquisa é: quais os fatores 

condicionantes à efetividade das ações de saneamento como barreiras sanitárias em 

aglomerados subnormais, e como a educação ambiental pode se tornar uma peça fundamental 

ao processo? 

5.2 EXPLORAÇÃO DO TEMA 

5.2.1 Metodologia de Pesquisa 

Para concretização da próxima etapa do procedimento metodológico estabelecido, foi 

realizado um estudo exploratório do tema em questão, objetivando identificar as ideias e 

reflexões de outros autores que pudessem influenciar e inspirar a investigação a ser 

desenvolvida, ampliando os limites da problemática pré-estabelecidos, encaminhando a 

pesquisa para uma visão mais abrangente da situação.  

Estudos como este visam proporcionar maior conhecimento para o pesquisador, a fim 

de que esse possa formular soluções mais adequadas ou criar hipóteses que possam ser 

pesquisadas em estudos posteriores (GIL, 2008). 
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Nesse sentido, buscou-se fazer leituras que definissem elementos que influenciem o 

sucesso das ações de saneamento como barreiras sanitárias em aglomerados subnormais, 

objetivando expor não a totalidade dos aspectos da realidade em análise, mas sim o primordial 

do ponto de vista do pesquisador. Desse modo, foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

levantamento de dados secundários, que, segundo reforçado por Marconi e Lakatos (2003), tem 

como enfoque aproximar o pesquisador daquilo que já foi anteriormente escrito sobre o tema 

em investigação.  

Um ponto chave em se analisar bibliografia existente concentra-se na identificação de 

fontes confiáveis, o que garante a veracidade e a autenticidade das informações em análise, de 

modo que a investigação foi pautada em Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado e 

Artigos Completos publicados em Periódicos Científicos inseridos nas seguintes bases de 

dados: 

a) DEDALUS – Banco de dados bibliográficos da Universidade de São Paulo: 

disponibiliza publicações em todas as áreas de conhecimento de todos os campi 

da USP e possibilita identificar teses e dissertações relacionadas ao tema; 

b) LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde: 

disponibiliza artigos, teses e dissertações relativos ao tema ciências da saúde 

publicados em países da América Latina e Caribe; 

c) REPIDISCA – Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente: 

disponibiliza artigos, teses e dissertações relativos ao tema correlato publicados 

em países da América Latina e Caribe; 

d) SCIELO – Scientific Electronic Library Online: disponibiliza publicação 

eletrônica de periódicos científicos, gratuitamente, com textos completos de 

artigos de revistas científicas do Brasil e de países da América Latina; 

e) Banco de Teses e Portal de Periódicos da CAPES, este atrelado a busca posterior 

na Biblioteca UNIVERSIA para download dos arquivos dos estudos 

identificados pelo Portal, por este não disponibilizado.  

 

Quanto ao idioma, foram avaliados apenas os estudos em português, inglês e espanhol, 

línguas de conhecimento da pesquisadora. 

Como recorte temporal, foram pesquisados, preferencialmente, mas não limitando-se a 

ele, estudos publicados entre os anos de 2007 e 2021, visando abranger todo o período pós-

promulgação da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabeleceu a Lei do Saneamento Básico, na 

qual constam relevantes conceitos acerca da universalização dos serviços de saneamento, 
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controle social e instrumentos para a gestão das políticas públicas de saneamento ambiental. 

Salienta-se que este período também abrange a promulgação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010, outro marco nas políticas de saneamento, assim como a 

implantação do Programa Córrego Limpo e do Projeto Novo Rio Pinheiros, principais projetos 

existentes visando despoluição de corpos d’água localizados no município de São Paulo. 

5.2.2 Objeto de Estudo 

A questão colocada como guia para a pesquisa indica a temática que compõe o estudo, 

que envolve o papel da educação ambiental nas ações de gestão do saneamento, especialmente 

no âmbito dos aglomerados subnormais. Especificamente, o objeto da pesquisa pode ser 

definido como a investigação e análise da efetividade da educação ambiental na eficácia da 

utilização da infraestrutura de saneamento, como efetivas barreiras sanitárias, aqui referentes 

exclusivamente aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

prioritariamente em aglomerados subnormais, dadas as dificuldades e desafios aderentes à 

implantação de medidas saneadoras nestas localidades, cuja inclusão da população local 

mostra-se como um possível aliado ao processo. 

Esta seleção não foi aleatória, e sim resultado da inquietude mediante a observação 

histórica do crescimento das grandes cidades e de suas consequências ambientais e sociais, 

como também da expansão desigual do avanço no atendimento com serviços de saneamento. A 

busca por caminhos que incrementem a efetividade das ações de saneamento em regiões de 

vulnerabilidade, pautadas na conscientização social, é ferramenta essencial para que se atinja o 

objetivo da melhoria de qualidade de vida da população. 

A problemática apontada pode ser observada em âmbito nacional, entretanto, buscando 

trazer maior detalhamento às análises, selecionaram-se os projetos de despoluição em corpos 

d’água localizados no município de São Paulo como enfoque da pesquisa, caracterizada no item 

adiante, buscando nestes registros avaliar os níveis de envolvimento social atingidos e os 

resultados advindos à etapa de efetiva despoluição dos córregos. Para conduzir este projeto e 

compor as avaliações foi considerado o Programa Córrego Limpo, mediante análise dos 

resultados disponíveis, com seleção de uma amostragem dos córregos abrangidos pelo 

programa, próximos às áreas de assentamentos irregulares ou que apresentem situações 

similares, totalizando três córregos, um para cada categoria de resultados observados e possível 

nível diferenciado de envolvimento da população. No Projeto Novo Rio Pinheiros foram 

analisadas suas propostas do ponto de vista das perspectivas e expectativas quanto aos 
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resultados, levando-se em conta os acertos, os erros e a evolução do Programa Córrego Limpo, 

uma vez que o Projeto Novo Pinheiros se encontra em fase intermediária de implementação. 

5.2.3 Descrição da Área de Abrangência do Estudo 

A área de abrangência do estudo está inserida no município de São Paulo, referindo-se, 

especificamente, aos locais incluídos nos projetos do Programa Córrego Limpo e Projeto Novo 

Rio Pinheiros, destacando áreas próximas aos aglomerados subnormais, uma vez que ocupam 

os principais territórios alvos dos projetos. 

Esta seleção teve como base o levantamento prévio de programas de despoluição em 

corpos d’água existentes, avaliando-se o período de desenvolvimento, de modo que dispusesse 

de uma base de dados e resultados passíveis de análise. Neste contexto, selecionou-se o 

Programa Córrego Limpo como potencial de avaliação dos resultados, uma vez que o início de 

sua implementação data de 2007, sendo a área de atuação localizada prioritariamente no 

município de São Paulo, e o Projeto Novo Rio Pinheiros, cuja atuação na mesma cidade traz a 

possibilidade de projeção de expectativas quanto ao atendimento dos objetivos frente ao 

observado para o Programa Córrego Limpo. 

Dentre as características gerais do município de São Paulo, tem-se que a cidade abrange 

uma área de 1.521 km², aproximadamente 19% do território da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP). Sua administração é subdividida em 32 subprefeituras, a saber: Aricanduva, 

Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, 

Ermelino Matarazzo, Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, 

Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M’Boi Mirim, Mooca, Parelheiros, Penha, 

Perus/Anhanguera, Pinheiros, Pirituba/Jaraguá, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, 

São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Mariana e Vila Prudente.  

A complexidade do município de São Paulo decorre especialmente por abrigar cerca de 

27% da população do estado, correspondendo a aproximadamente 12,4 milhões de habitantes, 

praticamente 100% urbana (IBGE, 2021). O elevado contingente populacional urbano da 

região, atrelado ao rápido crescimento dos centros, infere a presença dos problemas mais 

característicos dessas áreas, destacando a existência de ocupações territoriais irregulares e 

população em situação de vulnerabilidade. 

A Figura 8 apresenta a proporção de domicílios em favelas em relação ao total de 

domicílios para o município de São Paulo, segundo dados do publicados no documento Mapa 

da desigualdade 2020 (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2020). 
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Figura 8 – Proporção de domicílios em favelas em relação ao total de domicílios para o município de 

São Paulo 

 
Fonte: Adaptado de Rede Nossa São Paulo (2020).  

Importante apontar que o município de São Paulo está situado na bacia hidrográfica do 

Alto Tietê (BH-AT), sendo uma das mais afetadas do estado pelo elevado crescimento das 

cidades, com forte pressão sobre os corpos hídricos.  

O represamento das águas dos principais corpos hídricos, seus afluentes e outros nas 

proximidades, cujas águas são transpostas à BH-AT, formam os grandes reservatórios de 

abastecimento existentes na RMSP, a saber: Reservatórios Paraitinga, Ribeirão do Campo, 

Ponte Nova, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba, Billings, Guarapiranga, Pirapora; Represas 

Tanque Grande, Cabuçu, Pedro Beicht, Cachoeira da Graça e as componentes do Sistema 
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Cantareira (Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras). Destes, destacam-se como 

principais mananciais da cidade de São Paulo os integrantes dos Sistemas Produtores Alto Tietê, 

Cantareira, Rio Claro e Guarapiranga.  

O operador dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município 

de São Paulo é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), 

responsável pelo gerenciamento de oito grandes sistemas produtores presentes na RMSP, além 

de pequenos sistemas locais. Já em relação aos esgotos sanitários, o município conta com quatro 

grandes estações de tratamento, denominadas Parque Novo Mundo, São Miguel, Barueri, e 

ABC, além de sistema isolados (SABESP, 2020a). Vale mencionar que a Sabesp representa um 

dos atores envolvidos com o Programa Córrego Limpo e Projeto Novo Rio Pinheiros, em 

parceria com outras instituições locais e regionais. 

Segundo dados do SNIS (2021), o índice de atendimento urbano de água do município 

de São Paulo é de aproximadamente 100%, indicando uma aparente universalização do 

atendimento. Já o índice de atendimento urbano de coleta de esgoto é de 97%, sendo um dos 

mais elevados dentre as capitais estaduais. Estes indicadores, entretanto, não refletem com 

exatidão a situação quanto à parcela da população total que mora em domicílios sem acesso à 

água tratada, igual a 0,7%, e em domicílios sem acesso ao serviço de coleta de esgotos, 3,7% 

(SNIS, 2021), fato que possui correlação direta com a presença do grande número de 

aglomerados subnormais presentes na região, nas quais o acesso aos serviços de saneamento é 

deficitário, e cujas regiões por vezes não são incluídas na quantificação dos indicadores por não 

serem áreas regularizadas. 

Em grandes números, o município de São Paulo apresentava um total de 1.020 

aglomerados subnormais conforme o Censo 2010 (IBGE, 2010), representando 10% do total de 

domicílios ocupados da região, e 11% da população. Dados preliminares do Censo 2020 (IBGE, 

2020) indicam um crescimento no número de domicílios em assentamentos irregulares na 

região, passando de 10% para 12% dos domicílios totais ocupados, números que representam 

um alerta quanto ao possível aumento da ocupação irregular em torno dos córregos da região, 

com impactos socioambientais negativos. 

Neste sentido, destaca-se que o Programa Córrego Limpo atuou, até o final de 2020, 

sobre um total de 161 corpos hídricos localizados no município, abrangendo área em todas as 

subprefeituras, conforme dados da Sabesp (2021). Dentre essas regiões, foram alvo de ações os 

córregos Boaçava, Corujas, Alto de Pinheiros, Bellini, Nove de Julho, Rebouças – Verde 1 e 

Uberada, integrantes da bacia do rio Pinheiros, área de atuação do Projeto Novo Rio Pinheiros, 
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corroborando a escolha dos programas executados no território do município de São Paulo, e 

as características desta região como área a ser estudada. 

5.3 DEFINIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os dados qualitativos identificados foram categorizados mediante a sua temática 

principal, facilitando assim a posterior teorização, tendo como base os fundamentos teóricos 

levantados na etapa de referência bibliográfica.  

O tema prioritário envolve a identificação do papel da educação ambiental em projetos 

de saneamento, com ênfase nos de despoluição dos corpos d’água, abrangendo ações de 

envolvimento social, práticas que promovam ou facilitem o acesso aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, e suas correlações com as áreas de aglomerados 

subnormais, a universalização do acesso, e demais questões legais e institucionais relacionadas 

à prestação dos serviços de saneamento. 

Como ponto chave, foram levantados e categorizados os resultados do Programa 

Córrego Limpo, assim como os objetivos e ações já implementadas do Projeto Novo Rio 

Pinheiros. Estas informações foram agrupadas em material que avaliou outros estudos de caso, 

envolvendo pesquisas in loco, e estudos que utilizaram dados secundários, de modo a obter um 

conjunto de informações a ser avaliado conjuntamente. 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Conforme conceituado por Turban et al. (2007), dados se referem a uma descrição 

elementar de coisas, eventos e atividades que são registrados, classificados e armazenados, mas 

não organizados para transmitir qualquer significado específico. Neste contexto, O’Brien 

(2007) complementa que os dados podem ser processados: 

 
“[...] os dados normalmente são submetidos a um processo de valor adicionado (que 

chamamos processamento de dados ou processamento de informação) em que (1) sua 

forma é agregada, manipulada e organizada, (2) seu conteúdo é analisado e avaliado 

e (3) é colocado em um contexto adequado a um usuário humano.” 

 

Assim, esta etapa do trabalho prevê a análise dos dados levantados nas etapas anteriores, 

de modo que possam efetivamente gerar conhecimentos, dado como o entendimento de um 

conjunto de informações e formas de torná-las úteis para apoiar uma tarefa específica ou uma 

tomada de decisão (RALPH; REYNOLDS, 2006).  
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Após o levantamento das informações de interesse, e sua classificação, os dados foram 

avaliados qualitativamente tendo como enfoque a análise da temática e do conteúdo. Este tipo 

de análise consiste em descobrir os núcleos de sentido que integram a comunicação e cuja 

presença, ou frequência de aparição, podem significar algo para o objetivo analítico escolhido 

(BARDIN, 1979, apud GOMES, 2007). Segundo Marconi e Lakatos (2008), o objetivo da 

análise qualitativa dos dados pelo método de análise de conteúdo é o de sustentar hipóteses para 

estabelecer padrões de comportamento, considerando tanto o estabelecimento de teorias e 

levantamento das hipóteses, quanto a comprovação das mesmas e sua aceitação ou refutação. 

Portanto, foram analisados qualitativamente os temas referentes ao desempenho da 

educação ambiental em projetos de despoluição de corpos d’água, realçando os resultados do 

Programa Córrego Limpo como parâmetro chave da análise, identificando os níveis de 

envolvimento social em cada etapa das atividades, e as consequências observadas em cada 

situação, mediante a seleção de estudos de casos. Tal avaliação permite estabelecer um 

panorama de expectativas quanto aos resultados do Projeto Novo Rio Pinheiros, cujas 

perspectivas de sucesso dependem das ações tomadas, cujo exemplo consta no Programa 

Córrego Limpo. Como resultado da análise conjunta dos dados e referencial teórico anseia-se 

compor um leque de medidas para incrementar a efetividade das ações de saneamento como 

barreiras sanitárias em áreas vulneráveis, partindo da conscientização social como instrumento 

fundamental.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são primeiramente apresentados os levantamentos e resultados das 

análises dos dados dos córregos selecionados do Programa Córrego Limpo, tanto em termos de 

caracterização de ações estruturais implantadas, quanto e, principalmente, das ações 

educacionais e de envolvimento social desenvolvidas.  

Posteriormente, avalia-se a efetividade das ações de envolvimento social, fatores 

condicionantes e intervenientes ao processo que possam ter influenciado no resultado do 

programa, culminando na discussão quanto as perspectivas e expectativas em relação ao Projeto 

Novo Rio Pinheiros, tendo por base as propostas relativas às ações socioambientais previstas 

neste último em comparação com o anterior. 

6.1 SELEÇÃO DOS CÓRREGOS: AMOSTRAGEM DO PROGRAMA CÓRREGO LIMPO  

Conforme a proposta metodológica definida nesta pesquisa, foram selecionados três 

córregos abrangidos pelo Programa Córrego Limpo, visando compor três diferentes grupos de 

análise:  

a) grupo 1: os resultados da implantação do programa são Satisfatórios a médio e 

longo prazos, com base nos resultados do monitoramento da qualidade das 

águas; 

b) grupo 2: os resultados da implantação do programa são Satisfatórios a curto e 

médio prazos, com base nos resultados do monitoramento da qualidade das 

águas; 

c) grupo 3: os resultados da implantação do programa são Insatisfatórios ou 

Satisfatórios a curto prazo, com base nos resultados do monitoramento da 

qualidade das águas. 

 

Para que os córregos fossem passíveis de análise e comparação quanto às ações 

implantadas, foram adotados os seguintes critérios de pré-seleção: 

a) ano de Entrega: Anterior a janeiro de 2015. As análises propostas requerem que 

o córrego tenha sido entregue pelo programa, ou seja, todas as ações previstas 

(estruturais e sociais) tenham sido implementadas, com possibilidade de 

avaliação dos resultados a curto, médio e longo prazos, buscando aferir se os 

objetivos pretendidos foram obtidos e mantidos ao longo do tempo. Estabeleceu-
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se um período mínimo de cinco anos de monitoramento da DBO e de 

manutenção do entorno dos córregos; 

b) visibilidade do leito do corpo hídrico: Córregos com trechos visíveis, com ou 

sem canalização do tipo aberta. De modo a possibilitar a visualização atual do 

entorno, margens, e do leito do córrego ou de trecho dele, e a identificação da 

situação em que se encontra, foram selecionados córregos que possuam partes 

expostas, permitindo visita in loco e obtenção de registro fotográfico; 

c) atuação da Governança Colaborativa: Presença obrigatória de ações atreladas à 

Governança Colaborativa da Sabesp. Tendo em vista o foco de identificar os 

níveis de envolvimento social ocorridos durante a implantação das ações 

abrangidas no Programa Córrego Limpo, foram selecionados apenas córregos 

que tiveram ações voltadas ao engajamento da sociedade, ou seja, localizados 

em áreas que houve a necessidade de medidas de educação ambiental. Sempre 

que possível foi dada preferência a áreas próximas a aglomerados subnormais, e 

em segunda instância a córregos que possuíssem trechos com difícil acesso para 

instalação de infraestrutura, e que se assemelhassem a situações comumente 

encontradas em áreas de ocupação irregular;  

d) monitoramento da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): Presença de 

histórico de monitoramento contínuo desde o início da implementação das ações 

até data mais recente estipulada. Um dos parâmetros estabelecidos pelo 

Programa Córrego Limpo para avaliar se o córrego foi despoluído trata-se da 

medição da DBO, que deve estar em patamares inferiores a 30 mg/L. Portanto, 

o monitoramento da DBO resulta em parâmetro analítico interessante para 

avaliar a duração dos benefícios obtidos com as ações. Com base no histórico de 

monitoramento médio mensal, desde o início das obras e projetos educacionais 

até a data de junho de 2021, foram propostas três faixas:  

- Resultados Satisfatórios a Médio e Longo Prazos: dados para quando a 

porcentagem dos meses com DBO inferior a 30 mg/L é igual ou superior a 

85% do total de meses monitorados;  

- Resultados Satisfatórios a Curto e Médio Prazos: dados para quando a 

porcentagem dos meses com DBO inferior a 30 mg/L é igual ou maior que 

50% e inferior a 85% do total de meses monitorados; e  
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- Resultados Insatisfatórios ou Satisfatórios a Curto Prazo: dados para 

quando a porcentagem dos meses com DBO inferior a 30 mg/L é menor que 

50% do total de meses monitorados. 

 

Após a etapa de pré-seleção com base nos critérios anteriormente citados, foram 

realizadas reuniões com técnicos da Sabesp que atuaram diretamente na implantação do 

Programa Córrego Limpo, frente às ações estruturais e de Governança Colaborativa, para 

melhor entender os processos e as ações realizadas, visando a seleção final dos três córregos a 

serem mais bem avaliados.  

Mediante as discussões ocorridas e identificação de quais corpos hídricos possuíam 

dados mais estruturados para disponibilização e análise, os córregos selecionados para cada um 

dos grupos são: 

a) resultados Satisfatórios a Médio e Longo Prazos segundo os dados do 

monitoramento da DBO: córrego Charles de Gaulle; 

b) resultados Satisfatórios a Curto e Médio Prazos segundo os dados do 

monitoramento da DBO: córrego Novo Mundo e córrego da Biquinha, afluente 

do primeiro, cujas ações foram implementadas em conjunto dadas as 

características da bacia; 

c) resultados Insatisfatórios ou Satisfatórios a Curto Prazo segundo os dados do 

monitoramento da DBO: córrego Adão Ferraris. 

 

Pontua-se que não foi possível selecionar três córregos com presença de aglomerados 

subnormais em seu entorno, de modo que para dois deles buscou-se identificar situações 

ímpares que se assemelhassem, quando plausível, as encontradas em áreas irregulares, como 

moradias em fundos de vales e margens dos rios e regiões de difícil acesso para implantação 

das infraestruturas sanitárias. 

As análises foram realizadas mediante o nível de informação obtida para cada córrego, 

bem como considerando particularidades locais e condicionantes que estão melhor 

caracterizadas nos itens seguintes. 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS  

6.2.1 Córrego Grupo 1: Charles de Gaulle 

As ações de recuperação do córrego Charles de Gaulle, afluente do córrego Cintra, por 

sua vez afluente do rio Tietê, envolveram a interligação das redes coletoras de esgotos que 

lançavam o efluente sem tratamento diretamente no córrego ao coletor tronco que encaminha 

os esgotos sanitários para a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Parque Novo Mundo, 

tendo a varredura da região abrangido uma extensão de 1,0 km e área de 0,75 km². Ao todo, 12 

L/s de efluentes domésticos que antes eram lançados diretamente no córrego foram retirados e 

encaminhados a unidade de coleta, beneficiando uma população de cerca de 8.500 habitantes. 

A efetiva despoluição do córrego iniciou-se em 2007 e a finalização se deu aproximadamente 

em junho de 2011. 

A Figura 9 ilustra a extensão do córrego Charles de Gaulle que foi objeto do programa, 

destacando pequeno trecho em seu entorno no qual o corpo hídrico atravessa região com maior 

dificuldade de instalações de infraestruturas sanitárias, e que podem se assemelhar a situações 

encontradas em aglomerados subnormais. Para tal córrego não foram identificadas ocupações 

irregulares de suas margens, assim como não são observadas grandes dificuldades técnicas para 

a instalação das infraestruturas de esgotamento sanitário na maior parte do seu trajeto. 
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Figura 9 – Mapa ilustrativo do córrego Charles de Gaulle e seu entorno 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

Desde o início das ações do programa na bacia do córrego Charles de Gaulle em março 

de 2007 até junho de 2021, há registro de monitoramento de DBO para um total de 169 meses, 

dos quais 146 apresentaram como resultado DBO inferior a 30 mg/L, ou seja, dentro do limite 

estabelecido pelo Programa Córrego Limpo para considerar o córrego despoluído. Isso 

representa uma porcentagem de 86% de meses monitorados em que a DBO se manteve dentro 

do patamar esperado, garantindo ao corpo hídrico classificação de Satisfatório a Longo Prazo, 

totalizando 14 anos com média de bons resultados. 

A Figura 10 apresenta o registro de monitoramento da DBO para os meses de abril dos 

anos de 2007 a 2021.  
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Figura 10 – Resultados de DBO mensais para o Córrego Charles de Gaulle 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

Pode-se observar que no mês de abril de 2007, passado um mês do início das ações de 

despoluição, a DBO encontrava-se em patamares próximos a 70 mg/L, e que um ano após a 

implementação das ações, a DBO já se encontrava em patamar inferior a 30 mg/L. Salienta-se 

que a DBO inicial do córrego, anterior a implementação das ações de infraestrutura, era em 

torno de 110 mg/L. 

Dando enfoque às ações de educação ambiental realizadas durante a implementação do 

programa, promovidas pela Sabesp em parceria com outras entidades locais e externas, além 

dos próprios parceiros institucionais do programa, destacam-se os pontos abaixo. 

▪ Entidades locais envolvidas diretamente no processo:  

Ao todo, estiveram envolvidas com o Programa Córrego Limpo três entidades locais: 

Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle (estabelecido como ação do programa), Centro de 

Convivência e Cooperação (CECCO) São Domingos e ONG Centro Cultural de Pirituba-Perus 

(Reciclando Vidas), sendo esta última a entidade que recebeu verba da Sabesp e atuou na 

coordenação dos trabalhos junto à população. Ainda, houve atuação da SOS Mata Atlântica, 

principalmente em eventos pontuais, e auxílio da Paróquia de São Domingos, Corpo de 
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Bombeiros, Polícia Militar, ONG Reciclando o Planeta, e as escolas públicas Amadeu Mendes, 

Osvaldo Quirino e Mário Cozeo Filho.  

▪ Eventos realizados durante a implantação do programa:  

As ações de educação ambiental, em especial de engajamento social, iniciaram-se em 

março de 2007, mediante atuação da Governança Colaborativa em um trabalho minucioso de 

convencimento dos moradores a ligarem suas casas às redes de esgotos, quando ainda não 

interligadas. Essa ação ocorreu em paralelo com a implantação das obras de infraestruturas 

sanitárias, que corresponderam em maior parcela às conexões das redes ao coletor tronco 

próximo. Ainda, ocorre desde 1992 reunião mensal da Sabesp – Unidade de Negócio Norte 

com a Comunidade e a União Federativa, momento em que são apresentadas a comunidade as 

ações em desenvolvimento pela companhia e são discutidos os pontos a serem melhorados na 

região, incluindo a melhoria da qualidade da água e entorno dos córregos. 

Posteriormente, em abril de 2010, houve um estreitamento das relações da Sabesp, 

mediante agente comunitário, com três fortes lideranças locais, culminando em atuação mais 

próxima a comunidade e em melhores resultados em prol da despoluição do córrego, que foi 

entregue em boas condições em junho de 2011. A partir de abril de 2010 foram realizados 

diversos eventos, dentre os quais se pontuam: 

- 1ª Reunião com a população do entorno do córrego Charles de Gaulle (22/04/2010), 

promovida pela Sabesp em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(CEBRAP), teve como objetivo apresentar as necessidades da Sabesp em termos do Programa 

Córrego Limpo e traçar ações de trabalho em conjunto com a população. Participaram cerca de 

20 pessoas; 

- 2ª Reunião com a população do entorno do córrego Charles de Gaulle – Oficina com 

Stakeholders (06/05/2010), teve como objetivo apresentar o Programa Córrego Limpo e formar 

o Fórum de Lideranças, com função de acompanhar e participar das atividades que seriam 

desenvolvidas na comunidade. Houve participação de cerca de 50 pessoas; 

- 3ª Reunião com a população - 1ª Reunião do Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle 

(10/05/2010), que abordou questões relacionadas à melhoria da qualidade da água do córrego, 

sua manutenção e atuação de todos. Destaca-se que neste encontro os moradores sugeriram 

ações como mutirão voluntário para recolhimento de lixo das margens e propostas de educação 

ambiental; 

- 4ª Reunião com a população – 2ª Reunião do Fórum de Lideranças do Charles de 

Gaulle (18/05/2010), providenciou deliberações, com itens propostos com verba da Sabesp, 

como jornal documentário para divulgação e registro dos anseios da população referente ao 
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córrego, e placas pedindo à população para manter o córrego limpo. Participaram cerca de 20 

pessoas; 

- 5ª Reunião com a população - 3ª Reunião do Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle 

(27/05/2010), que juntou a atuação do Fórum Charles de Gaulle com a comunidade local, 

promovendo a limpeza das margens do córrego - 1º Mutirão de Limpeza no Charles de Gaulle, 

aproximando a população do problema e da responsabilidade em manter a região limpa; 

- 6ª Reunião com a população - 4ª Reunião do Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle 

(10/06/2010), tratando de diversas deliberações sobre a atuação da população junto ao 

programa; 

- 7ª Reunião com a população - 5ª Reunião do Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle 

(14/06/2010), tratando de diversas deliberações sobre a atuação da população junto ao 

programa; 

- 8ª Reunião com a população - 6ª Reunião do Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle 

(08/07/2010), também tratando de diversas deliberações sobre a atuação da população junto ao 

programa; 

- 9º Reunião com a população – Reunião com a Polícia Militar (29/07/2010), que contou 

com o apoio da comunidade católica São Domingos Sávio, e propôs o incentivo à formação de 

rede social local e instalação de câmeras de segurança para garantir melhor monitoramento da 

região; 

- 10ª Fórum de Desenvolvimento Sustentável do córrego Charles de Gaulle 

(25/09/2010), realizado no Parque São Domingos, Pirituba, no qual o Programa Córrego Limpo 

foi apresentado pela Sabesp a toda a comunidade, incluindo professores, pais e alunos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Amadeu Mendes. Também, houve apresentação do projeto 

de educação ambiental “A Água Pede Passagem”, desenvolvida pela ONG Centro Cultural de 

Pirituba-Perus, com vistas a ser trabalhado junto à sociedade local, e a implantação das 

primeiras etapas do projeto: concurso de redação para os alunos da escola municipal e o 2º 

Mutirão de Limpeza no entorno do córrego.  

Ao todo, o projeto de educação ambiental formulado contou com a confecção de dois 

jornais tipo tabloide, apresentação de teatro com temática central, confecção e colocação de 

placas educativas e de identificação das árvores, mutirão de limpeza, realização de oficinas de 

criatividade, reciclagem e compostagem, confecção de camisetas do projeto, produção de vídeo 

das ações, apresentação de dança e registro das imagens e assessoria de imprensa. 
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▪ Eventos realizados após a entrega do córrego – ações continuadas:  

Após a entrega do córrego despoluído em junho de 2011, além da reunião mensal da 

Sabesp – Unidade Negócio Norte, ação que segue em curso, foi realizada a 22ª Ecomobilização 

– Mutirão de limpeza das margens do córrego Charles de Gaulle (15/09/2012), promovida pela 

SOS Mata Atlântica em parceria com a ONG Ocean Conservatory, Sabesp e a comunidade 

local. Ainda, devido aos bons resultados obtidos e visualmente observados, houve muitas 

reportagens de televisão e jornais no local, o que manteve a motivação dos moradores em 

conservar o córrego despoluído e as margens em constante manutenção. 

Avaliando-se as ações de infraestrutura implantadas, monitoramento da DBO e as 

atividades de envolvimento social, é possível inferir que a atuação em conjunto com a 

comunidade trouxe bons resultados ao Programa Córrego Limpo, desde os primeiros anos de 

implementação até os dias atuais. Ponto forte a ser destacado tem relação com a inclusão de 

lideranças locais ao processo, que possuem capacidade de organização, chamamento e 

fiscalização da comunidade, atuando de forma ativa em ações de educação ambiental realizada 

pelo método não formal. Outro ponto é a participação de diversas entidades locais, em especial 

as escolas, que por meio das ações em que participam incluem em seus ensinos a questão da 

educação ambiental, com perspectivas de trazer benefícios mais duradouros, caracterizando um 

processo de educação pelo método formal. 

A Figura 11 ilustra um trecho do córrego Charles de Gaulle antes, e a Figura 12, depois, 

da implantação do Programa Córrego Limpo, nas quais visualmente pode-se observar a melhora 

na qualidade da água. 
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Figura 11 – Foto do córrego Charles de Gaulle antes da implantação da Programa (março/2007) 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica (2012).  

Figura 12 – Foto do córrego Charles de Gaulle depois da implantação do Programa (junho/2011) 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica (2012).  
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De modo a complementar a avaliação do resultado obtido à época, as Figuras 13 a 17 

apresentam a situação do leito e do entorno do córrego Charles de Gaulle registradas pela autora 

em 28 de dezembro de 2021, no trecho que segue pela Av. General Charles de Gaulle, onde se 

pode observar que a qualidade das águas apresenta boa aparência, sem presença visível de 

esgotos sanitários, e as margens encontram-se em boas condições, com ausência de resíduos 

sólidos e de sinais de abandono. Ainda, não foi observado mal cheiro ao longo de todo o trajeto 

na avenida citada. 

Pontua-se que a região ao entorno do córrego no trecho verificado é predominantemente 

residencial, com moradias regulares e de médio padrão, não aparentando haver população em 

situação de vulnerabilidade social. Ademais, durante a visita ao local havia diversos moradores 

utilizando o parque linear no entorno do córrego para prática de exercícios físicos, sendo um 

possível indicativo de que a população da região zela pelos resultados obtidos com a sua 

despoluição, e dá continuidade ao processo de manutenção. 

Figura 13 – Foto do córrego Charles de Gaulle registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à 

praça Dr. Osvaldo Varoli, início do traçado com canalização a céu aberto 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 14 – Foto do córrego Charles de Gaulle registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à rua 

José Cândido Freire, início do espaço de caminhada no entorno do córrego – Vista Montante 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Figura 15 – Foto do córrego Charles de Gaulle registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à rua 

José Cândido Freire, início do espaço de caminhada no entorno do córrego – Vista Jusante 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 16 – Foto do córrego Charles de Gaulle registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à 

Rodovia Anhanguera, última parte do córrego com visibilidade a jusante de todo o trajeto  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Figura 17 – Foto do córrego Charles de Gaulle registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à 

Rodovia Anhanguera, cuidado do entorno com sinalização para não descartar lixo no local 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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6.2.3 Córrego Grupo 2: Novo Mundo e seu afluente Biquinha 

As ações de recuperação do córrego Novo Mundo, que compreenderam também o seu 

afluente córrego da Biquinha, envolveram a instalação de 1,7 km de tubulações de coleta e 

afastamento, execução de 156 novas ligações domiciliares, e a varredura da região, abrangendo 

uma extensão de 4,1 km e área de 7,66 km², para o Novo Mundo, e 2,8 km e área de 3,0 km² 

para o da Biquinha. Ainda, foram executadas a limpeza e a recuperação em 2,5 km de redes de 

esgotos existentes. Ao todo, 111 L/s de efluentes domésticos não tratados que antes eram 

lançados diretamente nos córregos foram retirados e encaminhados a rede de coleta e 

afastamento, seguindo para tratamento na ETE Parque Novo Mundo, beneficiando uma 

população de aproximadamente 122 mil habitantes. As ações na bacia do programa iniciaram-

se em janeiro de 2009, com ações educacionais finalizadas em 2014. 

Ao longo do trajeto do córrego Novo Mundo, observam-se regiões bastante adensadas 

e a presença de aglomerados subnormais no entorno da Av. Tenente Amaro Felicíssimo da 

Silveira, entre a Alameda Sargento Assad Feres e a Rua Lidice, em sua margem direita, e na 

esquina entre a Av. Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira e a Rua José Pessoto Sobrinho, em 

sua margem esquerda. Segundo o cadastro do IBGE (2021), trata-se dos aglomerados 

subnormais, caracterizados como favelas pela denominação de São Paulo: Maria Quedas, São 

João e Beibinha (Charco), além das favelas registradas pelo Sistema HABISP da Prefeitura de 

São Paulo, Conjunto Parque Novo Mundo – Vila Maria e Sargento José Pessoto Sobrinho.  

Esta área representa uma das maiores dificuldades de implantação das infraestruturas 

sanitárias necessárias, devido ao tipo de assentamento irregular e a forma de construção das 

residências, além de maior desafio para a inclusão da população em projetos educacionais como 

o de despoluição em pauta, dada pela grande concentração populacional e grau de 

vulnerabilidade social, onde a falta de informações e conhecimento sobre os prejuízos à saúde 

dado pelos déficits no saneamento tendem a ser mais elevados. 

A Figura 18 ilustra a extensão dos córregos Novo Mundo e da Biquinha que foram 

objetos do programa. Estão destacados no mapa os locais em que se encontram os aglomerados 

subnormais, conforme classificação do IBGE, e as favelas e loteamento irregulares, segundo a 

denominação da Prefeitura de São Paulo, em sua grande maioria próximos ao deságue do 

córrego da Biquinha no Novo Mundo, e na margem direita deste último. 
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Figura 18 – Mapa ilustrativo dos córregos Mundo Novo e da Biquinha e seus entornos 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Desde o início das ações do programa no córrego Novo Mundo em janeiro de 2009 até 

junho de 2021, há registro de monitoramento de DBO em um total de 149 meses, dos quais 97 

apresentaram como resultado DBO inferior a 30 mg/L, ou seja, dentro do limite estabelecido 

pelo Programa Córrego Limpo para considerar o córrego despoluído. Isso representa uma 

porcentagem de 65% de meses monitorados em que a DBO se manteve dentro do patamar 

esperado, garantindo ao corpo hídrico classificação de Satisfatório a Curto e Médio Prazos, 

totalizando 12 anos com resultados medianos. 

A Figura 19 apresenta os registros de monitoramento da DBO para o córrego Novo 

Mundo, para os meses de fevereiro dos anos de 2009 a 2021. 
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Figura 19 – Resultados de DBO mensais para o córrego Novo Mundo 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

Pode-se observar pela Figura 19 que em fevereiro de 2009, passado um mês do início 

das ações de despoluição, a DBO encontrava-se em patamares próximos a 75 mg/L, e que um 

ano após a implementação das ações, a DBO se encontrava em patamar inferior a 30 mg/L. Ao 

longo dos anos, observando apenas os dados dos meses de fevereiro, registram-se algumas 

oscilações, com mais dois registros de DBO acima de 30 mg/L. Salienta-se que a DBO inicial 

do córrego, anterior a implementação das ações estruturais e educacionais, era em torno de 85 

mg/L. 

Já para o seu afluente, córrego da Biquinha, os registros totalizam 137 meses com dados, 

dos quais 106 apresentaram DBO inferior a 30 mg/L, representando uma porcentagem de 77% 

de meses monitorados com DBO dentro do patamar desejado. Na Figura 20 é possível visualizar 

os registros de monitoramento da DBO para os meses de fevereiro dos anos de 2009 a 2021. 

  



81 

 

Figura 20 – Resultados de DBO mensais para o córrego da Biquinha 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

Mediante a Figura 20, nota-se que em fevereiro de 2009 a DBO encontrava-se em 

patamares próximos a 45 mg/L, e que um ano após a implementação das ações, a DBO se 

encontrava em patamar próximo a 30 mg/L. Considerando apenas os dados dos meses de 

fevereiro, registram-se algumas oscilações, com mais um registro de DBO acima de 30 mg/L 

em 2017.  

Vale pontuar a maior dificuldade em se manter os rios principais de determinada bacia, 

como o Novo Mundo, despoluídos, uma vez que também é necessária a boa qualidade das águas 

de seus contribuintes secundários. Isso é observado quando analisados os córregos Novo 

Mundo e da Biquinha, com melhores resultados para este último, ainda que pertencentes à 

mesma bacia. 

Dando enfoque às ações de educação ambiental realizadas durante a implementação do 

programa, promovidas pela Sabesp em parceria com outras entidades locais e externas, e demais 

parceiros institucionais, salientam-se os seguintes pontos em sequência. 
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▪ Entidades locais envolvidas diretamente no processo:  

Estiveram envolvidos representantes das subprefeituras de Vila Maria, Vila Guilherme 

e a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo (SEHAB) Norte, bem como ONGs da 

região. Ainda, contou com o Fórum de Lideranças, formado para a implantação do programa. 

▪ Eventos realizados durante a implantação do programa:  

Assim como ocorrido para os demais córregos abrangidos pelo programa, as ações 

envolveram, logo no início das atividades, a atuação da Governança Colaborativa em um 

trabalho de convencimento dos moradores a ligarem suas casas às redes de esgotos, onde 

necessário. Essa ação ocorreu em paralelo com a implantação das obras de infraestruturas 

sanitárias. Ocorre desde 1992, reunião mensal da Sabesp – Unidade de Negócio Norte com a 

Comunidade e a União Federativa, momento que são apresentadas à comunidade as ações em 

desenvolvimento e são discutidos os pontos a serem melhorados na região, incluindo a melhoria 

da qualidade da água e entorno dos córregos, conforme já dito anteriormente. 

Especificamente para a implantação do Programa Córrego Limpo nos córregos Novo 

Mundo e da Biquinha foram realizados os seguintes eventos: 

- 1ª Reunião com as Subprefeituras de Vila Maria, Vila Guilherme e Sehab Norte, 

promovida pela Sabesp, teve como objetivo apresentar o programa a ser implantado e as 

necessidades aderentes, de modo a buscar o apoio local. A reunião contou com cerca de 20 

participantes; 

- 2º Reunião para instituir o Fórum nos córregos Novo Mundo e da Biquinha, visou a 

discussão e instituição do Fórum dos córregos objeto de estudo, que tem como responsabilidade 

atuar junto a Sabesp e a comunidade, difundindo informações e auxiliando na promoção da 

educação ambiental. A reunião contou com boa adesão local, totalizando 150 participantes; 

- Demais reuniões: foram realizadas reuniões periódicas e vistorias às obras por 

integrantes do Fórum e de ONGs da região, que auxiliaram na elaboração do projeto 

educacional, este sem grande impacto na área, e sem registro das ações efetivamente 

implementadas. 

Após a entrega dos córregos saneados pelo programa, mediante as ações de 

infraestruturas, a Sabesp observou a necessidade de intensificar a atuação junto à comunidade, 

visando conscientizar a população quanto aos cuidados com a qualidade dos córregos e a sua 

manutenção. Para isso, ao longo de 2013 e 2014 foi implementado o Projeto Nicksa, baseado 

em cursos e atividades de educação ambiental e sanitária. Segundo Reis (2017), que atuou 

diretamente na implantação do projeto, as ações realizadas destinaram-se a obter maior 

envolvimento dos alunos, para que estes, uma vez munidos de informações e conscientes de 
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seu papel, tornarem-se multiplicadores de atitudes positivas na comunidade, alertando e 

evitando principalmente o depósito de descarte incorreto de lixo, maior problema do local. 

Para sediar o projeto, foi selecionada a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

General Paulo Carneiro Thomaz Alvez, localizada entre os dois córregos em análise, Novo 

Mundo e da Biquinha, abrangendo moradores dos diversos núcleos de vulnerabilidade social 

presentes na região. 

O processo de aplicação do projeto atendeu em uma primeira etapa aos alunos das 3ª, 

4ª, 5ª e 8ª séries do ensino fundamental I e II e, em sequência, foi aplicado aos adultos. O curso 

foi dividido em três módulos: Água, Esgotos e Lixo, cada qual composto por palestras, oficinas 

e estudos de caso e do meio. 

A Figura 21 ilustra um trecho do córrego Novo Mundo antes da implantação do 

Programa Córrego Limpo, e a Figura 22, depois, podendo-se observar visualmente a melhora 

na qualidade da água, com redução significativa de resíduos sólidos descartados irregularmente 

no leito do corpo hídrico, dito como um dos grandes desafios da região e do processo de 

sensibilização da comunidade. 

Figura 21 – Foto do córrego Novo Mundo antes da implantação do Programa (janeiro/2009) 

 

Fonte: Sabesp (2018b).  
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Figura 22 – Foto do córrego Novo Mundo depois da implantação da Programa (fevereiro/2014) 

 

Fonte: Sabesp (2018b).  

Complementando a avaliação dos resultados obtidos, as Figuras 23 a 27 apresentam a 

situação do leito e do entorno do córrego Novo Mundo registradas pela autora desta pesquisa 

em 28 de dezembro de 2021. As fotos seguem o trajeto do córrego ao longo da Av. Tenente 

Amaro Felicíssimo da Silveira, no sentido de montante a jusante do curso do corpo hídrico. 

Observa-se que o ponto crítico para a manutenção da qualidade da água está na região 

que possui aglomerados subnormais em seu entorno, representadas nas Figuras 24 a 26, com 

presença de grande quantidade de resíduos sólidos descartados irregularmente nas margens e 

no leito do córrego, prejudicando a visibilidade das águas, caracterizando a sua poluição. Já nos 

trechos de montante a área de aglomerados e de jusante, Figuras 23 e 27, respectivamente, 

constata-se boa aparência da água do córrego e de seu entorno, sem presença de resíduos sólidos 

ou indicativo de mal cheio no local. 

Destaca-se a Figura 24 na qual se visualiza o ponto de interligação entre os córregos da 

Biquinha e Novo Mundo, que ocorre na região com forte presença de aglomerados subnormais, 

tendo-se verificado grande quantidade de resíduos sólidos no leito e visibilidade prejudicada 

das águas de ambos os corpos hídricos. Também, ressalta-se que as Figuras 25 e 26, assim como 
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a 24, correspondem a locais próximos ao da Figura 21, registrada pela Sabesp antes da 

implantação das ações, indicando ser esta a região de maior dificuldade para o sucesso do 

programa. 

Figura 23 – Foto do córrego Novo Mundo registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à Al. Sarg. 

Assad Feres, a montante dos trechos em que estão localizados os aglomerados subnormais 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 24 – Foto do córrego Novo Mundo registrada em Dezembro/2021 – Ponto de deságue do 

córrego da Biquinha no Novo Mundo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Figura 25 – Foto do córrego Novo Mundo registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à rua Sd 

Romeu Coco, em área com aglomerados subnormais no entorno 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 26 – Foto do córrego Novo Mundo registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo ao 

cruzamento com a rua Trafalgar, em área com aglomerados subnormais no entorno 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 27 – Foto do córrego Novo Mundo registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo ao 

desague no rio Tietê, a jusante dos locais que atravessam área com aglomerados subnormais 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

As Figuras 28 a 30 apresentam as fotografias obtidas na mesma data (28/12/2021) no 

entorno do córrego da Biquinha. As fotos foram registradas na área com presença de 

canalização a céu aberto a montante do trecho que possui aglomerados subnormais. Assim 

como para o córrego Novo Mundo, as fotos seguem de montante para jusante. 

Observa-se que nos trechos visitados o córrego parece possuir boa qualidade das águas, 

com alta visibilidade e sem presença de resíduos sólidos em seu entorno na maior parte do 

trajeto, exceto próximo ao cruzamento com a Rodovia Presidente Dutra, onde foram 

encontrados alguns descartes irregulares. A região é predominantemente residencial e 

comercial, com presença de empresas transportadoras em longos trechos próximos a Dutra. 

No trajeto do córrego da Biquinha que atravessa a área de concentração dos aglomerados 

subnormais, observaram-se situações semelhantes ao do córrego Novo Mundo, entretanto, não 

foi possível a realização de registros fotográficos. 
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Figura 28 – Foto do córrego da Biquinha registrada em Dezembro/2021 – Trecho próximo à rua Togo, 

início do trecho que possui canalização a céu aberto 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Figura 29 – Fotos do córrego da Biquinha registradas em Dezembro/2021 – Trecho próximo à Av. das 

Cerejeiras, sem presença de aglomerados subnormais no entorno 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 



90 

 

Figura 30– Fotos do córrego da Biquinha registradas em Dezembro/2021 – Trecho próximo à travessia 

da rodovia Presidente Dutra 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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6.2.5 Córrego Grupo 3: Adão Ferraris 

As ações de recuperação do córrego Adão Ferraris, também afluente do córrego Cintra 

como o Charles de Gaulle, envolveram a interligação de redes coletoras de esgoto ao coletor 

tronco que encaminha os efluentes a ETE Parque Novo Mundo, com varredura da região 

abrangendo uma extensão de 920 metros e área de 0,49 km². Foi retirada uma vazão de 1,19 

L/s de esgotos sanitários anteriormente lançados diretamente no córrego, que passaram a ser 

coletados e encaminhados a tratamento, beneficiado uma população de 6.000 habitantes. A 

despoluição do córrego iniciou-se em janeiro de 2010 e a finalização se deu no último trimestre 

de 2010. 

A Figura 31 ilustra a extensão do córrego Adão Ferraris, trecho objeto do programa, 

destacando área de fundo de vale na qual se encontram as maiores dificuldades de instalação 

de infraestrutura sanitária, e que se assemelha a situações encontradas em aglomerados 

subnormais. Para este córrego não foram identificadas ocupações irregulares de suas margens, 

sendo todos os imóveis regularizados. 

Vale pontuar que antes da implantação do Programa Córrego Limpo, além da falta de 

ligação de redes coletoras ao coletor tronco, também havia pontos de lançamentos diretos de 

esgotos no córrego, que eram realizados por algumas residências instaladas em suas margens. 
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Figura 31 – Mapa ilustrativo do córrego Adão Ferraris e seu entorno 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

Desde o início das ações do programa no córrego Adão Ferraris, em janeiro de 2010 até 

junho de 2021, há registro de monitoramento de DBO para um total de 137 meses, dos quais 

53 apresentaram como resultado DBO inferior a 30 mg/L, ou seja, dentro do limite estabelecido 

pelo Programa Córrego Limpo para considerar o córrego despoluído. Isso representa uma 

porcentagem de apenas 39% de meses monitorados em que a DBO se manteve dentro do 

patamar esperado, garantindo ao corpo hídrico classificação de Insatisfatório ou Satisfatório a 

Curto Prazo, totalizando 11 anos com média de resultados predominantemente fora do previsto. 

A Figura 32 apresenta o registro de monitoramento da DBO para os meses de fevereiro 

dos anos de 2010 a 2021.  
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Figura 32 – Resultados de DBO mensais para o córrego Adão Ferraris 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2022).  

Observa-se que no mês de fevereiro de 2010, um mês após o início das ações de 

despoluição, a DBO encontrava-se em patamares próximos a 55 mg/L, reduzindo-se para 

próximo de 35 mg/L em fevereiro de 2011, porém, permanecendo oscilando entre valores acima 

e abaixo de 30 mg/L. 

Com relação às ações de educação ambiental realizadas durante a implementação do 

programa, promovidas pela Sabesp em parceria com outras entidades locais e externas, além 

dos parceiros institucionais, destacam-se os seguintes pontos abaixo. 

▪ Entidades locais envolvidas diretamente no processo: 

Ao todo, estiveram envolvidas apenas duas entidades locais, Associação Comunitária 

do Parque Maria Domitila e a Associação Cultural Clube de Xadrez de Pirituba (atualmente 

desativada), além da participação da SOS Mata Atlântica através do projeto de monitoramento 

da qualidade da água. 
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▪ Eventos realizados antes da implantação do programa:  

Anteriormente as ações do Programa Córrego Limpo na região de Pirituba em São 

Paulo, a comunidade local iniciou processo de mobilização em prol da canalização e melhoria 

da qualidade da água dos córregos da região, destacando-se o córrego Cintra e seus afluentes, 

dentre eles, o Adão Ferraris. Neste período, ressalta-se a reunião da Associação Comunitária 

do Parque Maria Domitila, ocorrida em 31/05/2003, na qual foi diretamente abordada a 

canalização do córrego Cintra e quais providências poderiam ser tomadas. Como 

desdobramentos, houve dois eventos relevantes:  

a) Publicação de reportagem no Jornal da Associação Cultural Clube de Xadrez de 

Pirituba, em novembro de 2004, na qual foi divulgada campanha visando a melhoria dos 

córregos, a inscrição no Projeto Educação Ambiental da SOS Mata Atlântica, e o chamamento 

para reunião de discussão das questões junto a Sabesp;  

b) Reunião da comunidade com a Sabesp e a SOS Mata Atlântica (14/12/2004), com 

objetivo de discutir a canalização do córrego Cintra e afluentes.  

Ainda, conforme organização da sociedade local, ocorriam, e ainda ocorrem, reuniões 

bimensais da Associação Comunitária do Parque Maria Domitila, nas quais as questões de 

manutenção e melhoria da qualidade da água dos córregos e entorno é recorrente. 

▪ Eventos realizados durante a implantação do programa:  

Assim como ocorrido para os demais córregos apresentados, as ações durante a 

implantação do programa iniciaram-se em janeiro de 2010, mediante atuação da Governança 

Colaborativa em uma tarefa de convencimento dos moradores a ligarem suas casas às redes de 

esgotos, sempre e quanto, observada a necessidade. Essa ação ocorreu em paralelo com a 

implantação das obras de infraestruturas sanitárias. Em complemento, deram-se continuidade 

as reuniões da Associação Comunitária do Parque Maria Domitila, e as reuniões mensais da 

Sabesp – Unidade de Negócio Norte com a Comunidade e a União Federativa, ambas com 

participações da sociedade.  

Outra atividade que ocorreu em paralelo foram os monitoramentos da qualidade da água 

do corpo hídrico através de material fornecido pela SOS Mata Atlântica, que era feito pela 

comunidade. Além destas citadas, não foram identificadas outras atividades complementares 

de educação ambiental durante o período. 

▪ Eventos realizados após a entrega do córrego – ações continuadas:  

De maneira contínua, as reuniões da Associação e da Sabesp – Unidade de Negócio 

Norte continuam, com discussões que remetem à melhoria da qualidade de vida, bem como 
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continuaram durante algum tempo o monitoramento da qualidade das águas do córrego pela 

comunidade junto com a SOS Mata Atlântica que fornecia o material. 

Avaliando as informações e dados obtidos, observa-se que as ações implementadas pelo 

Programa Córrego Limpo ocorreram predominantemente no âmbito de reuniões periódicas com 

a sociedade, sem atividades de educação ambiental mais estruturadas, e que atraíssem a 

população como um todo para participar do processo como entes responsáveis. Vale mencionar 

que a comunidade da região parece possuir boa articulação local, o que ajudaria na implantação 

de ações educacionais de maior impacto. Entretanto, quando observados os dados do 

monitoramento da DBO no córrego Adão Ferraris, tem-se resultados não satisfatórios para a 

maioria das amostras.  

Ao aprofundar as análises e através de conversas com agentes comunitários da Sabesp 

que atuaram diretamente junto à comunidade no âmbito do programa, foi informado que após 

a implantação das ações estruturais na região, houve a instalação de novos moradores, que 

construíram suas casas sobre a rede de esgoto existente e não fizeram as ligações domiciliares 

devidas, voltando a lançar no córrego esgotos não tratados. Isso em vista, foi perdida parcela 

dos benefícios obtidos pelas ações do Programa Córrego Limpo, prejudicando o processo de 

despoluição do córrego. 

Salienta-se que ao questionar os técnicos sobre a regularização dessas novas residências 

quanto às ligações à rede de esgoto, foi informado que pelos métodos construtivos tradicionais 

seriam complexas, de modo que deveriam ser previstos métodos alternativos. Não há maiores 

informações quanto à possibilidade de novas intervenções da Sabesp na região, tampouco da 

Prefeitura de São Paulo e outros parceiros institucionais com vistas a solucionar o problema 

causado pelas edificações mais recentes. 

A Figura 33 ilustra um trecho do córrego Adão Ferraris antes, e a Figura 34, depois da 

implantação do Programa Córrego Limpo. Observa-se que foi realizada a canalização do 

córrego e limpeza do entorno. 
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Figura 33 – Foto do córrego Adão Ferraris antes da implantação do Programa (2004)  

 

Fonte: Sabesp (2021).  
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Figura 34 – Fotos do córrego Adão Ferraris depois da implantação do Programa (2014 e 2015) 

 

 

Fonte: Sabesp (2021).  
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Buscando avaliar a situação atual do córrego e de seu entorno, as Figuras 35 e 36 

apresentam registros realizados pela autora em 28 de dezembro de 2021. Salienta-se que a maior 

parcela do curso do córrego não é passível de verificação, por se encontrar no fundo das 

residências instaladas ao longo da rua Willis Roberto Banks, podendo ser visualizado apenas 

um pequeno trecho ao longo da rua Adrião Ferraris até a rua Joaquim Oliveira Freitas. 

Mediante a visita, constatou-se que o entorno do córrego se encontra com boa 

manutenção, sem presença de resíduos sólidos ou demais materiais descartados irregularmente. 

Entretanto, é possível visualizar certa coloração acinzentada na água e odor acentuado, 

característicos de presença de esgotos sanitários não tratados, especialmente após a 

entroncamento com a rua Antônio Félix Pachêco (representado na segunda imagem da Figura 

35).  

Figura 35– Fotos do córrego Adão Ferraris registrada em Dezembro/2021 – Trecho visível no 

cruzamento da rua Adrião Ferreira com a rua Antônio Félix Pachêco – Vista Montante e Jusante 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Figura 36– Foto do córrego Adão Ferraris registrada em Dezembro/2021 – Último trecho visível do 

córrego, após cruzar a rua Joaquim Oliveira Freitas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

6.3 INFLUÊNCIA DAS AÇÕES DE ENVOLVIMENTO SOCIAL  

Para melhor identificação do nível de envolvimento social obtido em cada córrego 

selecionado para a pesquisa e quais fatores podem ter contribuído para o sucesso ou insucesso 

do programa, primeiramente será descrita a metodologia da Governança Colaborativa, visando 

posterior comparação com as ações efetivamente implementadas, ampliando desta forma os 

parâmetros de análise. As informações sobre os métodos estabelecidos pela Governança 

Colaborativa, apresentados no item 6.3.1 adiante, foram fornecidas pela Sabesp. 

6.3.1 Manual da Governança Colaborativa da Sabesp 

Os três córregos componentes da amostra utilizada nesta pesquisa tiveram, conforme 

critério de seleção, atuação obrigatória da Governança Colaborativa da Sabesp, metodologia 

que visa a criação de parcerias entre os agentes sociais envolvidos com o processo de 

despoluição de corpos hídricos. Os atores no âmbito do Programa Córrego Limpo são a Sabesp, 
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a Prefeitura do município de São Paulo, o Governo do Estado e a população das áreas de 

atuação. 

Haja vista que todos foram alvo das ações da Governança, para melhor comparar os 

resultados obtidos e identificar os níveis de envolvimento social em cada caso, pontuam-se 

quais são as etapas metodológicas previstas no Manual da Governança Colaborativa, de modo 

a possibilitar análise quanto ao cumprimento das fases em cada um dos córregos da amostra. A 

referida metodologia de implantação prevê: 

a) definição da área de atuação: qual será a área de intervenção, podendo ser a área 

de atuação de um dos atores ou a área delimitada em determinado programa – 

como o Programa Córrego Limpo; 

b) diagnóstico da bacia/área: visa caracterizar a área de atuação mediante 

levantamento de perfil físico e socioeconômico, de modo a auxiliar no 

desenvolvimento de diferentes estratégias de intervenção; 

c) aferição de percepção e identificação de rede social: atividade de mapeamento 

de lideranças e/ou atores sociais articulados, acompanhado de aferição da 

percepção da comunidade sobre o programa. São previstos dois métodos de 

pesquisa para realizar esta identificação: a) Survey: questionários dirigidos; b) 

Bola de Neve: pesquisa dirigida com foco na identificação e validação das 

lideranças apontadas no Survey, bem como agregando-se outras de banco de 

dados existente. Como resultado, gera-se um sociograma, com visualização da 

rede social que poderá atuar no projeto; 

d) proposta de criação do Fórum: visa identificar os atores institucionais que 

poderão estabelecer parcerias locais, convidando-os para apresentação do 

programa a ser implementado. Nesta primeira reunião, além da apresentação do 

programa, busca-se identificar os reais conflitos entre as lideranças e estabelecer 

estratégias de atuação; definir os locais dos próximos encontros/reuniões; 

convidar e sensibilizar os atores para o projeto a ser desenvolvido; e propor a 

criação do Fórum de lideranças e atores sociais; 

e) constituição do Fórum ou Inserção em Fórum Existente: tem como objetivo 

constituir o Fórum de atuação, no qual a participação da sociedade é decisiva. 

Através das reuniões e oficinas organizadas pelo Fórum são discutidas as 

propostas de melhoria da qualidade dos córregos e seu entorno, e quais as 

estratégias a serem aplicadas visando maior envolvimento da população e 

resultados duradouros. Nas situações em que já exista Fórum ou articulação 
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específica da comunidade local, as discussões podem ser incluídas junto às desta 

instituição, sem a criação de novo grupo; 

f) monitoramento: trata-se de etapa de avaliação quanto à implementação das 

atividades previstas e programadas, destacando-se reuniões, cronograma, 

palestras, visitas técnicas e outros eventos específicos de atuação junto à 

comunidade. 

 

A Figura 37 ilustra o fluxograma das etapas de implantação da metodologia da 

Governança Colaborativa descritas acima.  

Figura 37– Fluxograma Geral de implantação da Governança Colaborativa 

 

Fonte: Adaptado de Sabesp (2010). 

Conforme informações da Sabesp (2018b), a implantação da metodologia da 

Governança Colaborativa foi aplicada com especial atenção nos primeiros córregos que 

compuseram o programa, dentre os quais se incluem o Charles de Gaulle e o Novo 

Mundo/Biquinha, ambos selecionados para esta pesquisa. No item 6.3.2 a seguir, será melhor 

delineado o comparativo entre as ações previstas no Manual e as efetivamente implementadas 

em cada amostra, e a identificação qualitativa do nível de envolvimento social atingido. 
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6.3.2 Identificação do Nível de Envolvimento Social e seus Fatores Intervenientes 

Avaliando-se as ações implementadas para cada um dos três córregos da amostra 

comparativamente com os resultados de monitoramento da DBO ao longo dos anos, constata-

se que para este grupo de córregos (Charles de Gaulle, Novo Mundo/Biquinha e Adão Ferraris), 

as diferentes ações aplicadas em cada caso podem ter influenciado em díspares graus de 

atendimento aos objetivos do programa. 

Os três córregos foram alvo das ações da Governança Colaborativa, cujos resultados de 

cada etapa da metodologia aplicada foram: 

a) definição da área de atuação: para os três córregos, a área de atuação selecionada 

foi a microbacia correspondente, delimitadas pela região de atuação do 

Programa Córrego Limpo. Salienta-se que os córregos Charles de Gaulle e Adão 

Ferraris são contribuintes da bacia do córrego Cintra, de modo que a qualidade 

de suas águas influencia nesta bacia como um todo. Já as ações na bacia do 

córrego Novo Mundo abrangeram seus afluentes destacando-se o córrego da 

Biquinha; 

b) diagnóstico da bacia/área: esta atividade foi realizada logo no início dos 

trabalhos do programa, durante a fase de implantação das obras estruturais, tendo 

sido identificadas entidades locais, instituições públicas participantes e ONGs. 

Especificadamente para cada córrego, tem-se: 

- Charles de Gaulle: identificaram-se duas entidades locais principais, três 

escolas, cinco entidades secundárias e duas instituições públicas; 

- Novo Mundo/Biquinha: mapearam-se três instituições públicas e pequenas 

ONGs locais, não especificadas; 

- Adão Ferraris: identificaram-se duas entidades locais principais. 

c) aferição de percepção e identificação de rede social, e proposta de criação do 

fórum: para os córregos Charles de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha a aferição 

ocorreu em reuniões agendadas com as entidades locais identificadas, e 

contaram com cerca de 20 participantes. Nestas reuniões, foi abordada a criação 

de um fórum para discutir as ações a serem implementadas no âmbito do 

Programa Córrego Limpo. Já para o córrego Adão Ferraris, a aferição ocorreu 

no âmbito das reuniões mensais, atualmente bimensais, organizadas e realizadas 

por entidade local. Resumindo, tem-se que: 
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- Charles de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha: houve a constituição de fóruns 

específicos para abordar as questões da despoluição dos respectivos 

córregos, conforme as ações do Programa Córrego Limpo; 

- Adão Ferraris: não houve a criação de um fórum, sendo as questões trazidas 

para discussão nas reuniões mensais organizadas pela Associação 

Comunitária do Parque Maria Domitila. 

d) monitoramento: foi realizado para os três córregos ao longo da implementação 

do projeto.  

Quanto à aplicação da metodologia da Governança, não são observadas grandes 

disparidades para os três córregos. Ressalta-se apenas que pela análise dos materiais, a criação 

de um novo fórum mostrou-se ser mais estruturada em comparação com a inserção em 

encontros já existentes, uma vez que com a criação do fórum ocorre um maior direcionamento 

da discussão em uma única temática de interesse, não havendo eventual dispersão dos assuntos 

a serem abordados. 

Vale pontuar que as ações mais significativas de envolvimento social nos córregos 

Charles de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha somente ocorreram anos após o início das obras de 

infraestrutura. No caso do primeiro córrego, ações mais efetivas se deram quando da 

identificação de fortes lideranças locais, e estreitamento da relação da Sabesp e prefeitura de 

São Paulo com estes líderes, culminando no desenvolvimento de um projeto de educação 

ambiental consistente. Já no caso do Novo Mundo/Biquinha, ações mais significativas 

ocorreram somente com a implantação do Projeto Nicksa, voltado à educação ambiental e 

sanitária, o qual envolveu prioritariamente alunos de escolas públicas, professores e pais de 

alunos.  

Neste aspecto, avaliando-se as ações realizadas após as formações dos fóruns e/ou 

inserção das discussões em encontros existentes, observaram-se casos específicos para cada 

córrego, destacados em sequência: 

a) Charles de Gaulle: após a criação do Fórum de Lideranças do Charles de Gaulle, 

diversas reuniões ocorreram na região visando discutir as ações que seriam 

tomadas a favor da melhoria da qualidade do córrego e como envolver a 

população. Dentre as ações decididas, destacam-se a realização de mutirões de 

limpeza das margens e entorno do córrego, com ampla divulgação dos eventos 

pela e para a sociedade, e a elaboração e implantação de um Projeto de Educação 

Ambiental que contou com oficinas, confecção de jornais tipo tabloide, 

apresentações teatrais, novos mutirões de limpeza, entre outras atividades de 
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disseminação de informações quanto ao Programa Córrego Limpo e o papel da 

sociedade no processo de despoluição dos córregos; 

b) Novo Mundo/Biquinha: após a criação do Fórum de Lideranças do Novo 

Mundo, diversas reuniões e vistorias às obras de infraestruturas foram 

realizadas, porém, ainda sem grande participação da sociedade. Após nova 

intervenção da Sabesp, com vistas a intensificar a atuação junto à população 

local, foi discutido e consolidado conjuntamente com o Fórum o projeto de 

educação ambiental denominado Projeto Nicksa. Através deste projeto foram 

implementadas ações mais efetivas, atuando junto a uma escola pública presente 

no local, e expandindo a participação para pais de alunos e professores, com 

expectativa de aumentar o nível de conhecimento da sociedade sobre a temática 

da despoluição e o que cada um pode fazer para ajudar, através de um grupo de 

multiplicadores, formado pelos participantes. Foram realizadas oficinas, 

palestras, estudos de casos e outras atividades inclusivas.  

Pontua-se que o projeto não envolveu a comunidade como um todo, sendo 

destinado em maior parcela apenas aos que conviviam com o ambiente escolar 

da escola selecionada; 

c) Adão Ferraris: após a apresentação do Programa Córrego Limpo na reunião 

mensal da Associação Comunitária local foram discutidas as ações a serem 

implementadas nas demais reuniões recorrentes, e como a população poderia ser 

envolvida. Não foram identificados eventos realizados além do monitoramento 

da qualidade da água feito pela comunidade por um pequeno período, 

aparentemente sem grande difusão da informação e impacto na região. 

 

Com base nas ações realizadas, e retomando os resultados do monitoramento de DBO 

dos córregos, além da verificação in loco da situação atual do entorno e da turbidez das águas 

realizada em 28 de dezembro de 2021, pode-se indicar que os níveis de envolvimento social à 

época e de comprometimento contínuo com o processo de despoluição foram diferentes em 

cada amostra: 

a) Charles de Gaulle: elevado nível de envolvimento social à época da implantação 

do programa, e contínuo comprometimento da população com a manutenção do 

córrego despoluído; 

b) Novo Mundo/Biquinha: elevado nível de envolvimento social à época da 

implementação do programa, se analisado o público-alvo do projeto de educação 
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ambiental, porém, com descontinuidade do comprometimento da população 

quanto à manutenção do córrego limpo, especialmente quanto à presença de 

resíduos sólidos, e sua efetiva despoluição; 

c) Adão Ferraris: mediano nível de envolvimento social à época, e contínuo 

comprometimento dos moradores que participaram do processo, destacando-se 

a limpeza do entorno e leito observados, entretanto, sem assimilação pelos novos 

habitantes da região quanto à importância das ações de saneamento ligadas ao 

esgotamento sanitário. 

 

Neste contexto, alguns fatores prioritários podem ter influenciado nos níveis de 

envolvimento social obtidos, e nos resultados satisfatórios mais ou menos duradouros, tendo 

em vista que a metodologia da Governança foi aplicada igualmente em todos os casos, e que o 

Programa Córrego Limpo disponibilizou a mesma relação de parceiros institucionais e recursos 

financeiros para a implementação das ações, assim como aplicou as mesmas técnicas para 

construção das redes e ligações de esgotos, sendo que estes demais fatores também poderiam 

influenciar nos resultados. 

Em outras palavras, considerando o referencial teórico desta pesquisa, se comparadas 

as ações componentes do programa com as cinco dimensões propostas por Ralda, representadas 

na Figura 4 do Capítulo 3, tem-se que as dimensões Capacidade (planejamento, incentivos e 

políticas governamentais), Ferramentas (mapeamento da área, tecnologia e recursos 

financeiros), Sustentabilidade (inovações e durabilidade dos serviços) e Prestação dos Serviços 

(qualidade dos serviços de água e esgotamento) foram comuns aos três córregos analisados, 

dadas as proporções das áreas de atuação, recaindo à dimensão Colaboração, a qual abrange o 

envolvimento social, os possíveis fatores mais significativos que podem ter efetivamente 

influenciado nos casos de maior ou menor sucesso. 

Diante do exposto, o Quadro 3 apresenta os principais fatores identificados que podem 

ter influenciado nos resultados do Programa Córrego Limpo no âmbito da dimensão 

Colaboração. Vale pontuar que este quadro apresenta uma inferência quanto aos fatores que 

podem influenciar nos processos, tendo como base as informações obtidas junto às instituições 

que implementaram as atividades, e que em etapa posterior, estes fatores deverão ser mais 

apurados com visitas em campo, incluindo nas análises o olhar da população que foi alvo das 

ações de educação ambiental.  
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Quadro 3 – Fatores que podem ter influenciado nos resultados 

Fator 

Córrego 

Charles de 

Gaulle 

Novo Mundo/ 

Biquinha 
Adão Ferraris 

Fortes Lideranças Locais Presente Presente Presente 

Atuação junto a ONGs regionais Presente Presente Ausente 

Atuação junto às escolas locais Presente Presente Ausente 

Elaboração de um Projeto de 

Educação Ambiental 
Presente Presente Ausente 

Realização de Eventos com 

Chamamento Público 
Presente Presente/Parcial Ausente 

Atividades Informativas e de 

Comunicação 
Presente Presente/Parcial Ausente 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Observa-se que para os três córregos selecionados foi identificada a presença de fortes 

lideranças locais, fator que se mostra essencial para que sejam iniciadas as discussões 

pretendidas e a seleção dos demais disseminadores de informações e conhecimento, mediante 

o qual é possível delinear a rede social existente. Nos casos analisados, este fator influenciou 

positivamente em todos os resultados. 

Também, a atuação junto às ONGs locais, escolas públicas e a realização de eventos 

aparentam trazer melhores resultados comparativamente entre os córregos analisados quanto ao 

envolvimento social e, consequentemente, de despoluição dos corpos hídricos, fatores que não 

foram implementados no córrego Adão Ferraris, cujas atividades ficaram focadas nas reuniões 

mensais da Associação Comunitária local. Salienta-se que no caso do Novo Mundo/Biquinha, 

os eventos realizados ficaram restritos à atuação junto à escola local, seus estudantes, 

professores e pais de alunos, não tendo sido realizado evento mais abrangente, que buscasse 

envolver demais membros da comunidade que na época não participavam da rotina escolar. O 

contrário ocorreu com o Charles de Gaulle, onde as ações expandiram o limite da escola 

participante, de modo a engajar toda a população local. 

Merece destaque dentre os fatores a elaboração de um Projeto de Educação Ambiental, 

no qual sejam estabelecidas as ações a serem implementadas, como e quais os públicos-alvo, 

gerando um plano de intervenção organizado e passível de monitoramento quanto às ações 

previstas e realizadas. Tal projeto foi elaborado no âmbito dos córregos Charles de Gaulle e 

Novo Mundo/Biquinha, em conjunto com a sociedade, e suas implantações parecem ter 

influenciado positivamente no envolvimento das populações alvo e do entorno, pontuando-se 

que em ambos os casos antes da elaboração do projeto a participação da sociedade encontrava-

se incipiente. Uma vez que para o córrego Adão Ferraris não houve a elaboração efetiva de um 
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Projeto de Educação Ambiental, a sua ausência aponta possível influência negativa aos 

resultados pretendidos. 

Por fim, a implementação de ações informativas e de comunicação à sociedade quanto 

ao projeto, às atividades, expondo os problemas e as intenções parecem ter influenciado 

positivamente onde ocorreram, como nos córregos Charles de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha, 

especialmente durante a implantação do Projeto de Educação Ambiental. No caso do Charles 

de Gaulle, vale ressaltar que houve grande número de reportagens e destaques na mídia local 

sobre as atividades em desenvolvimento, contribuindo com a disseminação de informações e o 

maior envolvimento da sociedade. Para o Mundo Novo/Biquinha, ainda que tenha ocorrido 

comunicação sobre as ações, estas ficaram restritas ao ambiente escolar, com menor impacto 

aos demais moradores da região. 

Diante deste cenário, com base na amostragem selecionada para as análises, conclui-se 

que quanto maior o nível de envolvimento social nas ações de projetos de despoluição de corpos 

hídricos, melhores e mais duradouros são os resultados atingidos, com melhoria da qualidade 

das águas dos córregos, gerando impactos positivos na saúde da população. Entretanto, algumas 

ponderações são necessárias tendo em vista os diferentes resultados do monitoramento da DBO 

observados no período comparativamente aos níveis de envolvimento social identificados e de 

presença de resíduos sólidos em seu entorno. 

Tanto o córrego Charles de Gaulle quanto o Novo Mundo/Biquinha aparentam bons 

níveis de envolvimento da sociedade no processo de despoluição dos corpos hídricos, porém, 

os dados de monitoramento da qualidade da água são superiores no Charles de Gaulle, com 

mais de 85% das amostras em níveis satisfatórios, enquanto o Novo Mundo/Biquinha possui 

dados na faixa de 70% de amostras satisfatórias. Em vista da situação dos córregos observada 

em visita de campo, sugere-se que esta diferença pode ter como fator preponderante a forte 

presença de aglomerados subnormais nas margens dos córregos Novo Mundo e seu afluente da 

Biquinha, resultando em desafios mais acentuados na manutenção das ligações e redes de 

esgotos regularizados, além da limpeza das margens, tendo em vista que uma das características 

marcantes de assentamentos irregulares é a constante inclusão de novos moradores, em 

residências irregulares.  

Além disso, o maior grau de vulnerabilidade social das populações que habitam 

assentamentos irregulares tende a representar desafios mais expressivos na implantação de 

ações educacionais, que devem ser abrangentes e reforçadas constantemente, buscando formar 

multiplicadores e influenciadores locais, e com capacidade de incluir novos moradores. Como 

pode ser observado, ainda que os resultados de DBO tenham melhorado com a implantação do 
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Programa Córrego Limpo, problemas com o descarte irregular de resíduos sólidos permanecem 

e de forma bastante expressiva em alguns pontos, atuando como um indicativo de que o 

envolvimento social atingido durante o programa não foi efetivamente internalizado e 

multiplicado pelos moradores aos demais habitantes da comunidade, com redução dos 

benefícios esperados com a concreta despoluição do córrego. 

Já o córrego Charles de Gaulle não possui área de aglomerados subnormais em seu 

entorno, tampouco áreas com difícil acesso a implantação de infraestruturas sanitárias, o que 

favorece a manutenção da qualidade das águas do córrego. Dessa forma, pode-se inferir que 

mesmo com bom nível de envolvimento social atingido durante a implementação do programa, 

quando da presença de assentamentos irregulares mais complexo é o processo de despoluição, 

sugerindo-se que as ações de educação ambiental devam ser mais intensas, abrangentes e 

contínuas, de modo a atingir toda a população, desde os mais antigos aos mais novos moradores, 

com vistas a criar a consciência de zeladoria. Em complemento, tendo em vista que o descarte 

de resíduos sólidos é um dos grandes causadores da poluição dos córregos, é necessária maior 

articulação entre as instituições públicas para garantir o correto armazenamento, coleta e 

destinação do material, auxiliando a comunidade a manter a região limpa. 

Pontua-se que o córrego Adão Ferraris também não possui aglomerados subnormais em 

seu entorno, sendo todos os imóveis regularizados, ainda que alocados em fundo de vale. No 

caso deste córrego, os principais fatores responsáveis pela baixa qualidade das águas foram: o 

nível de envolvimento social menor em comparação com os outros analisados, focado nas 

lideranças comunitárias que atuam nas reuniões locais sem expandir de forma eficaz as 

informações aos demais moradores; e a instalação de novas residências sobre as redes e ligações 

de esgotos implantadas de forma correta no âmbito do Programa, destruindo-as, resultando no 

lançamento parcial dos esgotos sem tratamento no corpo hídrico. Neste caso, a necessidade de 

nova atuação do operador, e possível discussões com parceiros institucionais, configuram uma 

condicionante extra ao processo de despoluição. 

Casos como o do córrego Adão Ferraris e do Novo Mundo/Biquinha indicam que as 

ações de envolvimento social devem desenvolver nos cidadãos a consciência de 

responsabilidade compartilhada, voltada tanto para as ações estruturais quanto estruturantes, 

com vistas a torná-las mais duradouras, cabendo à sociedade e aos órgãos públicos a 

responsabilidade de fiscalização e zeladoria da região, de modo a garantir o combate a invasões 

e instalações de formas irregulares, e na manutenção da limpeza das margens e de seu leito. 

Por fim, importante destacar o grande avanço ocorrido no setor de saneamento com a 

introdução de ações socioambientais junto com a implantação das infraestruturas, cuja 
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abordagem participativa para inclusão da população alvo inicialmente adotada deverá ser 

constantemente avaliada, buscando agregar metodologias mais eficientes aos processos.  

6.4 PERSPECTIVAS E EXPECTATIVAS PARA O PROJETO NOVO RIO PINHEIROS  

6.4.1 Ações Socioambientais Previstas no Âmbito do Projeto Novo Rio Pinheiros 

Para avaliar as perspectivas e expectativas de sucesso quanto ao Projeto Novo Rio 

Pinheiros em vista dos resultados observados no Programa Córrego Limpo, primeiramente é 

fundamental conhecer com maiores detalhes as ações socioambientais previstas, incluindo sua 

metodologia de implementação. 

Conforme material fornecido pela Sabesp, todos os contratos realizados com 

consultorias especializadas referentes à implantação do Projeto Novo Rio Pinheiros apresentam 

as diretrizes e orientações a serem seguidas para elaboração e implantação do Plano Técnico 

Socioambiental (PTS) e do Plano de Comunicação Social (PCS), exigências do escopo da 

contratação. Os objetivos gerais dos planos são: 

a) maximizar os benefícios potenciais da implantação de infraestrutura; 

b) promover o uso consciente dos equipamentos instalados e a consciência da sua 

importância para a melhoria do ambiente urbano; 

c) estimular a organização e participação comunitária, em convergência com a 

Sabesp e demais parceiros envolvidos, consolidando e ampliando benefícios 

para a população da região alvo; 

d) capacitar lideranças comunitárias e agentes multiplicadores de ações ambientais 

conscientes; 

e) criar identidade visual do programa, visando elevar a criatividade e o alcance 

das ações de comunicação; 

f) divulgar os resultados do programa e sua sustentabilidade. 

 

Os trabalhos integrantes do PTS e do PCS devem ser executados em duas etapas 

distintas: a primeira com duração de 24 meses abrange a preparação e execução das atividades 

constantes nos Planos, e coincide com o período de implantação das infraestruturas sanitárias; 

a segunda com duração de 12 meses corresponde às ações de monitoramento e reforço dos 

resultados obtidos com a primeira etapa, com vistas a cumprir as metas estipuladas em contrato. 
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A metodologia a ser seguida para a implantação das ações sociais no Projeto Novo Rio 

Pinheiros baseia-se no conceito original da Governança Colaborativa, tal como apresentado no 

item 6.3.1, entretanto, tendo sido aperfeiçoada em alguns aspectos, de modo a tornar mais 

estruturada e efetiva as implantações das ações, bem como o posterior monitoramento dos 

resultados obtidos.  

Neste contexto, a estruturação e implantação do Plano Técnico Socioambiental se divide 

em duas grandes etapas: 

a) diagnóstico das áreas de trabalho: resumidamente, trata-se de caracterizar a sub-

bacia e suas microbacias mediante o tipo de ocupação urbana existente e 

características da população e da organização social. Também é nesta etapa que 

os atores e lideranças devem ser identificados, da mesma forma que devem ser 

estabelecidos patamares do marco zero dos trabalhos através de indicadores, a 

serem utilizados na etapa de aferição das ações no período de monitoramento. O 

planejamento e a estruturação do PTS devem ter como base os mapeamentos 

realizados no diagnóstico; 

b) apresentação e Execução do PTS para as áreas selecionadas: esta etapa divide-

se em duas macro atividades.  

- a primeira refere-se a ações voltadas à mobilização, à organização social e 

à geração de renda, abrangendo a criação de fóruns ou espaços de discussão 

relacionados à melhoria do meio ambiente urbano, com destaque às atuações 

no âmbito de despoluição de córregos; fortalecimento da atuação junto a 

lideranças e entidades da sociedade civil; uso de recursos digitais para 

disseminação de informações; estímulos a processos cooperativos de 

produção, baseado nos conceitos de Economia Solidária e Circular; e 

atividades voltadas à gestão de resíduos sólidos;  

- a segunda etapa é dedicada à educação ambiental, incluindo todos os 

processos de comunicação necessários para ensinar e disseminar 

conhecimento a respeito do meio ambiente, saúde, uso dos equipamentos de 

esgotamento sanitário de forma correta e a sua importância, descarte 

adequado de resíduos sólidos, entre outros temas relevantes para 

proporcionar maior conhecimento à comunidade da área de interesse, de 

modo a aproximar a população local dos problemas e de seu papel na 

solução. 
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Quanto ao Plano de Comunicação Social, complemento ao PTS, são estabelecidas duas 

etapas: a elaboração e implantação do PCS em si e a implantação de uma instalação multimídia.  

O objetivo do PCS é estabelecer uma estratégia integradora de comunicação que busque 

uniformidade visual e de conteúdo de comunicação, destinado a diferentes públicos. Para isso, 

é necessária a identificação de possíveis mídias voltadas para públicos local e regional, 

definição de estratégias de inserção de informações sobre projeto de despoluição da área de 

interesse, e estabelecimento de estratégias de utilização das redes sociais para difundir as 

informações. 

Já as instalações multimídias visam utilizar diferentes mecanismos para garantir a 

divulgação e a visibilidade dos resultados do Projeto Novo Rio Pinheiros, podendo-se adotar 

uma entre duas opções: Estação Socioambiental (ESA) ou Unidade Móvel Socioambiental 

(UMS). A ESA refere-se a uma instalação física, que deverá estar próxima a foz do córrego de 

interesse, aproximando a população de questões de monitoramento dos resultados, e contar com 

experiências interativas e jogos, utilizando todos os recursos tecnológicos necessários para 

atrair a sociedade e ampliar a disseminação das informações. Já a UMS trata-se de um veículo 

adaptado com instalação de equipamentos multimídia, auxiliando na comunicação e difusão de 

informações, similar à Estação. 

Todas as ações efetuadas no âmbito dos Planos devem ser registradas e consolidadas, 

de maneira a permitir o acompanhamento da evolução das ações e do nível de envolvimento da 

população em cada etapa. 

A análise do material disponibilizado pela Sabesp permite afirmar que as ações voltadas 

à educação ambiental e à comunicação junto à sociedade no âmbito do Projeto Novo Rio 

Pinheiros estão bem estruturadas, com exigências específicas e completas, de modo que se pode 

esperar bons resultados preliminares quando da implementação plena das diretrizes. 

Salienta-se que para cada região pode haver pequenos ajustes nos procedimentos gerais, 

após caracterização da sociedade local e sua dinâmica social, sempre e quando necessários para 

melhor implementação do projeto de educação ambiental. O item 6.4.2 em sequência apresenta 

alguns pontos chave de dois exemplos de Planos desenvolvidos no âmbito do Projeto, no qual 

podem ser melhor assimiladas algumas particularidades. 
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6.4.2 Exemplos de Planos Técnico Socioambiental e de Comunicação do Contrato do Projeto 

Novo Rio Pinheiros 

Para compor a análise dos planos desenvolvidos no âmbito do Projeto Novo Rio 

Pinheiros foram fornecidos pela Sabesp, para consulta, dois documentos referentes aos 

contratos destinados às áreas de projeto do Alto Pirajuçara e Águas Espraiadas. Em sequência, 

apresenta-se um pequeno resumo dos planos, destacando pontos de interesse. Vale salientar que 

ambos foram desenvolvidos durante a pandemia da COVID-19 no ano de 2020, de modo que 

certas atividades comumente realizadas de forma presencial tiveram que ser adaptadas em 

função da restrição à época imposta. 

6.4.2.1 Alto Pirajuçara – Sub-bacia do córrego Pirajuçara 

Conforme as diretrizes estabelecidas nos contratos pela Sabesp, o Plano Técnico 

Socioambiental da região do Alto Pirajuçara contou com caracterização da área, tanto em 

termos físicos, com destaque a hidrografia, quanto socioeconômicos, incluindo a identificação 

da presença de aglomerados subnormais, resultando no levantamento de 75 aglomerados, 

totalizando cerca de 77 mil habitantes (CONSÓRCIO RIO-DBO ALTO PIRAJUÇARA, 2020). 

As principais áreas de intervenções do projeto se dão nos locais dos assentamentos irregulares, 

o que justifica a importância desse diagnóstico para garantir o envolvimento social. 

Em continuidade, são delineadas as estratégias de atuação junto à comunidade 

diretamente atingida pelas obras e ações previstas no Projeto Novo Rio Pinheiros, que neste 

plano abrange o perímetro do córrego Pirajuçara, com áreas nas cidades de São Paulo, Embu 

das Artes e Taboão da Serra, caracterizando como particularidade o envolvimento de três 

prefeituras no processo. 

O objetivo central delineado no PTS é o desenvolvimento de uma comunidade 

articulada e participante, de modo a garantir a otimização dos recursos e potencialidades locais, 

assegurando a sustentabilidade dos benefícios implementados, tornando a sociedade parceira e 

cogestora das ações. Observa-se que esta diretriz geral é o ponto chave estabelecido pelo 

projeto, e deve ser a norteadora de todos os planos socioambientais previstos no Novo Rio 

Pinheiros. 

O PTS foi estruturado em seis macroprocessos, cujas atividades principais previstas são: 

a) planejamento e entrada na área: trata-se do momento de contato inicial com as 

lideranças locais, apresentação do projeto e discussão das minutas dos Planos, 



113 

 

culminando na formação de lideranças atuantes na área que comporão o grupo 

de participantes ao longo da implementação das ações. É também neste 

momento que os moradores começam a ser incluídos e que eventuais ajustes no 

planejamento das atividades socioambientais são efetuadas; 

b) acompanhamento das famílias na execução das obras: são previstas ações de 

contato com a comunidade local, de modo a manter os moradores 

constantemente informados sobre as obras de infraestrutura em execução, 

prazos, andamento, auxiliando sempre que possível a minimizar os impactos 

causados à população pelas obras;  

c) educação sanitária e ambiental: é nesta fase que as ações socioeducativas para 

capacitação e organização dos moradores são implementadas. São previstas 

junto à comunidade a realização de reuniões, palestras, peças teatrais, atividade 

lúdicas e dinâmicas de grupos para discutir o uso correto e manutenção das 

infraestruturas sanitárias implantadas, atividades de educação quanto ao correto 

descarte de resíduos sólidos, hábitos de higiene e saúde preventiva, entre outros 

temas correlatos à melhoria da qualidade de vida. Também são estabelecidas as 

ações de divulgação e mídias a serem utilizadas; 

d) inclusão social: trata-se de etapa que busca formar grupos produtivos na 

comunidade e de desenvolvimento profissional e acadêmico, aumentando a 

geração de renda da população, em conjunto com outras instituições públicas 

e/ou privadas e ONGs; 

e) pós-intervenção: esta fase abrange as atividades a serem desenvolvidas com 

vistas à sustentabilidade das ações implantadas nas fases anteriores, incluindo 

as obras. São previstas novas formas de sensibilizar a população local, 

fortalecendo os aprendizados anteriores e reforçando a necessidade de 

manutenção dos sistemas e a importância de cada cidadão no processo; 

f) monitoramento e avaliação: serão utilizados indicadores para monitorar as 

ações desenvolvidas, incluindo acompanhamento por cronograma físico-

financeiros, registro das atividades realizadas e número de participantes, e 

relatórios semanais e mensais. 

A implementação do PTS foi prevista para o período de maio de 2020 a abril de 2023.  

Analisando o conteúdo deste primeiro relatório do PTS do Alto Pirajuçara, observa-se 

que há o estabelecimento de diversas ações gerais a serem implantadas, porém, ainda sem 

definição exata de como cada item será desenvolvido. Assim como apontado pela própria 
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Sabesp em parecer técnico sobre o documento, para melhor acompanhamento e avaliação da 

eficácia das ações, será preciso melhor delinear as atividades, incluindo descrição de 

instituições parceiras envolvidas, público-alvo específico, local, e cronograma de cada ação. 

Esse complemento deverá ser apresentado em relatórios mensais, conforme exigido pela 

contratante. 

Pontua-se que a pandemia da COVID-19 exige um acompanhamento e replanejamento 

constante das atividades, tendo em vista as permissões e restrições para a realização de cada 

evento, sendo um desafio extra ao sucesso das ações socioeducativas. 

Em complemento, o PTS conta com o planejamento contido no Plano de Comunicação 

Social, com objetivo chave de difundir informações e conhecimento sobre o projeto, garantindo 

à comunidade local possibilidade de pleno acompanhamento de cada etapa do processo, 

conscientizando os moradores sobre o seu papel.  

Como estratégia, foi previsto o uso de diferentes vozes, mídias e meios, sendo que os 

meios digitais tiveram destaque por causa da pandemia. Em resumo, são propostos o uso de 

canais de atendimento (Centro de Atendimento ao Consumidor), assessoria de imprensa, 

comunicação visual por meio de folders, filipetas, cartas, cartazes e faixas, comunicação digital 

com uso de mídias sociais nos quais atuarão influenciadores locais, WhatsApp, e canais Sabesp, 

e comunicação sonora com carro de som e rádios comunitárias. 

Por fim, o PCS contará com Unidade Móvel Socioambiental, sendo a instalação 

multimídia selecionada em função das características da região, especialmente por envolver três 

municipalidades. São previstas todas as atividades delineadas nos contratos da Sabesp, ainda 

sem maiores detalhamentos. 

6.4.2.2 Águas Espraiadas 

Assim como o plano anterior citado, o PTS da região do Águas Espraiadas abordou 

primeiramente a caracterização da área, separadamente para a parte física e dados gerais e para 

a caracterização urbanística e social das microbacias de atuação. Dado relevante é a diferença 

econômico-social observada ao longo do curso da bacia, sendo de menor vulnerabilidade no 

seu médio e baixo curso, e de maior vulnerabilidade, com presença de aglomerados subnormais, 

em seu alto curso (distrito do Jabaquara) (CONSÓRCIO DGFD ÁGUAS ESPRAIADAS, 

2020). Esta última área é a que apresenta maiores desafios à implementação e sucesso do 

projeto. 
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Outro ponto é a presença de projetos de mobilidade urbana previstos na região, pela 

Prefeitura de São Paulo, que incluem remoção de população das margens do córrego Águas 

Espraiadas e alterações nas infraestruturas locais, acarretando interferência direta com o Projeto 

Novo Rio Pinheiros. Trata-se das ações previstas pela Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada (OUCAE). 

Uma vez caracterizada a área, o PTS apresenta as estratégias a serem desenvolvidas 

junto à sociedade local, retomando as diretrizes estabelecidas no contrato junto à Sabesp. O 

trabalho socioambiental foi proposto com atuação em quatro eixos: 

a) eixo 1 – Mobilização, organização e fortalecimento social: trata-se da fase em 

que são previstos os processos de informação, mobilização, organização e 

capacitação da população diretamente afetada pelo projeto; 

b) eixo 2 – Acompanhamento e gestão social da intervenção: é nesta fase que são 

estreitados os laços com a comunidade, de modo a fornecer informação e auxílio 

aos moradores durante as obras, mantendo-os a par dos acontecimentos e 

minimizando os desconfortos ocorridos durante o processo; 

c) eixo 3 – Educação ambiental e patrimonial: é neste eixo que as ações 

educacionais são enfocadas, de modo a conscientizar a população sobre o uso 

correto das infraestruturas, e do seu papel na manutenção dos benefícios obtidos. 

As atividades visam tornar a sociedade coautora da melhoria sanitária, ambiental 

e de qualidade da vida. Cabe destacar que o PTC identificou as microbacias que 

deverão ter as ações prioritárias em conjunto com o andamento das obras e das 

características locais. Dentre as ações previstas, contam-se com apresentações 

de áudio visual, palestras, campanhas, atuação junto às escolas locais, 

treinamentos para multiplicadores ambientais e projeto de arborização; 

d) eixo 4 – Desenvolvimento socioeconômico: trata-se da fase em que são 

identificados processos de inclusão econômica e social por meio da geração de 

renda da comunidade local. 

Quanto ao PCS, este compreende descrição de metodologia que visa conscientizar a 

população contando com a atuação dos próprios moradores, sendo estes coprodutores dos 

conteúdos. Busca também o estabelecimento de parcerias entre diversos autores que podem 

contribuir para a maior disseminação de conhecimento e sensibilização da sociedade quanto ao 

tema da despoluição dos córregos. São previstos usos de plataforma digital (mídias sociais e 

WhatsApp), rádio comunitária, carro de som, faixas, vídeos, releases para imprensa e eventos. 

A instalação multimídia selecionada também foi a Unidade Móvel Socioambiental. 
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A implementação do PTS foi prevista para o período de maio de 2020 a abril de 2023. 

Apesar de bem delineadas, as ações previstas não contam com detalhamentos das atividades, 

sendo apontado pela Sabesp a necessidade de apresentação de tais atividades nos subsequentes 

relatórios mensais. 

De modo geral, as expectativas de que os planos obtenham bons resultados são positivas, 

tendo em vista que seguiram as orientações e diretrizes previstas nos contratos, estas bem 

estruturadas. São observadas algumas especificidades em cada um, pelas diferenças locais, e 

em ambos os casos é preciso o acompanhamento mais próximo das atividades efetivamente 

implantadas para melhor avaliar o atendimento aos procedimentos e os resultados alcançados.  

6.4.3 Perspectivas e Expectativas em Comparação ao Programa Córrego Limpo 

Comparando as ações previstas na versão do Manual da Governança Colaborativa que 

guiou a implantação do Programa Córrego Limpo com suas diretrizes atualizadas e as 

atividades exigidas nos contratos de implantação do Projeto Novo Rio Pinheiros, observam-se 

pontos em comum e divergentes associados às ações de envolvimento social, cujos mais 

relevantes são: 

Pontos comuns: 

a)  os trabalhos junto à sociedade têm início na caracterização da área com 

levantamento de aspectos físicos e socioeconômicos, e na identificação das 

lideranças locais e demais entidades atuantes em cada região; 

b)  é prevista a criação de fóruns ou espaços de discussões nos quais a temática das 

ações dos programas são melhor apresentadas, como também são discutidas as 

atuações conjuntamente entre a Sabesp e seus parceiros institucionais e a 

sociedade local. 

Pontos divergentes:  

a)  no Projeto Novo Rio Pinheiros há obrigatoriedade de elaboração de dois planos, 

o Plano Técnico Socioambiental e o Plano de Comunicação Social, com base em 

diretrizes padronizadas, nos quais são estabelecidos todos os procedimentos a 

serem implementados, ações, público-alvo, com caracterização das entidades a 

serem envolvidas em cada etapa. Ambos os planos são instrumentos estruturados 

e organizados que visam garantir efetivo planejamento e acompanhamento das 

atividades, de modo a compor um documento referencial ao longo de toda a 

implantação do projeto. No âmbito do Programa Córrego Limpo não é observada 
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a necessidade de elaboração de planejamentos específicos e padronizados, de 

modo que para cada córrego incluído no programa foram efetuadas ações 

diferentes, sendo que para alguns foram elaborados projetos de educação 

ambiental, cada qual seguindo critérios também divergentes, e para outros não 

houve a construção deste instrumento, resumindo-se as ações em atividades de 

cunho mais pontual e em reuniões com grupo específico de liderança;  

b)  no Projeto Novo Rio Pinheiros é previsto o estabelecimento de indicadores, 

visando o monitoramento dos resultados e respectiva correção no andamento das 

atividades se observada necessidade para que sejam garantidos os níveis 

mínimos de envolvimento social e os benefícios correlatos. O mesmo não é 

previsto no Programa Córrego Limpo, no qual não há previsão de um 

monitoramento dos resultados em si, mas sim o acompanhamento quanto ao 

atendimento a cronograma pré-estabelecido de ações a serem implementadas; 

c)  no Projeto Novo Rio Pinheiros são previstas ações voltadas à geração de renda, 

quando possível, a ser trabalhada junto à comunidade, muitas vezes relacionada 

à questão dos resíduos sólidos. Este tema em particular tende a gerar influência 

positiva nos resultados, uma vez que o descarte irregular de resíduos é um dos 

grandes responsáveis pela poluição das águas e entorno dos córregos, cuja 

inclusão da temática em perspectiva de renda especialmente para comunidades 

em situação de vulnerabilidade social, pode acarretar em valorização dos 

resíduos e a sua separação, armazenamento e destinação corretos. No Programa 

Córrego Limpo não são previstas ações neste quesito; 

d)  no Projeto Novo Rio Pinheiros são previstas atividades de comunicação e 

disseminação de informações bastante aprofundadas e intensas ao longo de toda 

a implantação das ações, e também posteriormente, com uso das melhores 

tecnologias disponíveis para atrair a população e auxiliar na dispersão de 

conhecimento a toda comunidade local, abrangendo atividades voltadas para 

crianças, jovens e adultos. Com isso, o projeto prevê criar a consciência 

socioambiental necessária nos moradores para que eles desenvolvam a zeladoria 

das áreas. O Programa Córrego Limpo também compreende ações de 

comunicação e disseminação de informações, porém não de forma padronizada, 

a semelhança das demais atividades, de modo que não é criada uma identidade 

visual para o programa, podendo ser implementado de diversas formas, o que 

pode desencadear ações pouco efetivas. 
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Quando analisado de modo comparativo os principais fatores que podem ter 

influenciado nos resultados obtidos nos três córregos selecionados para avaliação do Programa 

Córrego Limpo, apresentados no item 6.3.2, e os procedimentos e atividades exigidas no Projeto 

Novo Rio Pinheiros, conclui-se que as perspectivas quanto ao envolvimento social neste último 

tendem a ser positivas, com probabilidade de atingir um público mais abrangente, com elevado 

nível de engajamento da sociedade.  

Isso se dá porque no Projeto Novo Rio Pinheiros são exigidas a elaboração e 

implantação de planos de ações socioambientais padronizados, nos quais são abrangidos o 

projeto de educação ambiental e de comunicação, dois fatores ditos como cruciais para melhor 

organizar as ações junto à sociedade, incluindo diversos eventos de chamamento público 

(abrangendo reuniões, palestras e oficinas) e participação de entidades locais, seja através de 

atividades específicas ou por intermédio dos meios de comunicação mediante a estação 

socioambiental ou a unidade móvel. Através dessas ações, o projeto busca criar multiplicadores 

dos conhecimentos adquiridos, de maneira que possam repassar as informações aos demais 

moradores, garantindo a disseminação de boas práticas ambientais não somente durante a 

implantação do projeto, mas posterior a ela.  

Ainda, é prevista etapa de monitoramento dos resultados com uso de indicadores, que 

permite a correção de rumos e melhoria em determinadas atividades quando observada a 

necessidade. Esta atividade tem relevância maior quando da presença de aglomerados 

subnormais na área, nos quais as análises do Programa Córrego Limpo indicaram ser importante 

o reforço dos conceitos e monitoramento do comprometimento da população para que os 

resultados sejam duradouros. 

Diante deste contexto, tem-se como expectativa que o Projeto Novo Rio Pinheiros 

obtenha bons resultados quanto à efetiva melhoria da qualidade das águas do rio Pinheiros e 

seus afluentes nos quais são previstas ações, mediante alto nível de envolvimento social, 

acarretando melhorias na saúde da população e benefícios socioambientais para a região como 

um todo. Importante ressaltar que a implantação de projetos consistentes de educação ambiental 

e que visam abranger todos os moradores, como o previsto no Novo Rio Pinheiros, em áreas 

com presença de aglomerados subnormais tende a intensificar os benefícios a serem obtidos, 

uma vez que são regiões de vulnerabilidade social caracterizadas por déficits no atendimento 

com sistemas adequados de água e esgoto, e consequente redução na qualidade de vida, cujas 

ações tomadas podem garantir maior informação e conhecimento à comunidade, aproximando 

cada morador da problemática e do papel que pode desempenhar para trazer resultados mais 

positivos e garantir melhores condições sanitárias e habitacionais. 
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Salienta-se que tais perspectivas e expectativas são reforçadas pelos exemplos de planos 

já desenvolvidos e apresentados no item 6.4.2 anterior, cujo atual monitoramento das ações em 

implantação, e posteriormente ao término das atividades previstas, será fundamental para 

verificar os aspectos expostos nesta pesquisa quanto ao papel da educação ambiental, em 

especial do envolvimento social, atrelado ao seu nível de engajamento, e a efetiva despoluição 

de corpos hídricos e durabilidade de seus resultados, especialmente em áreas de assentamento 

irregulares, maior desafio para o sucesso dos projetos. 
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7 CONCLUSÃO 

Diante do contexto analisado nesta pesquisa, para que as ações de saneamento 

funcionem como efetivas barreiras sanitárias, especialmente em áreas de vulnerabilidade social, 

como nos aglomerados subnormais, visando garantir qualidade de vida e saúde aos moradores, 

são necessários o engajamento e o envolvimento da sociedade nos processos, mediante projetos 

bem estruturados de educação ambiental que promovam a definitiva mudança de cultura, 

desencadeando uma gradativa mudança de postura. Dentre os fatores essenciais para o sucesso 

das medidas, este é crucial, devendo, entretanto, atuar conjuntamente com a capacidade de 

planejamento do operador dos serviços, as políticas governamentais, a qualidade dos serviços 

prestados e a sua sustentabilidade, o uso de ferramentas tecnológicas, e os incentivos 

financeiros. 

Como se pôde observar nos exemplos avaliados, o nível de envolvimento social nos 

córregos Charles de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha, à época da implementação do programa, 

foram mais elevados, culminando em melhores condições de qualidade das águas dos corpos 

hídricos ao longo dos anos de monitoramento de DBO realizados, ambos superior a dez anos. 

Dentre os fatores identificados como passíveis de influenciar positivamente no engajamento da 

população, salienta-se a presença de fortes lideranças locais, elaboração de projeto de educação 

ambiental, atuação junto às ONGs locais, realização de eventos com chamamento público e 

atividades informativas e de comunicação, todos presentes nas ações realizadas junto aos dois 

córregos, ainda que em níveis diferenciados. 

Em contrapartida, para o córrego Adão Ferraris os resultados não foram os mesmos, 

reflexo da implantação de ações educacionais menos estruturadas, resultando em menor nível 

de engajamento da população. Importante pontuar que a destruição parcial das infraestruturas 

corretamente implantadas pelo programa, devido à chegada e instalação de novos moradores 

na área, também é fator influenciador nos resultados, revelando que o papel de zeladoria pela 

população, considerando a responsabilidade compartilhada, é importante para tentar minimizar 

este tipo de situação. 

Pontua-se que os resultados do monitoramento da qualidade das águas dos córregos 

Charles de Gaulle e Novo Mundo/Biquinha não são semelhantes, apesar de ambos apresentarem 

alto nível de envolvimento social no processo, sendo um dos principais fatores a presença ou 

ausência de aglomerados subnormais em seu entorno. Conclui-se que quando da ausência de 

assentamentos irregulares nas margens dos córregos, há maior facilidade de manutenção das 

infraestruturas sanitárias e baixo risco de construção de moradias irregulares, enquanto aqueles 
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que possuem áreas significativas de aglomerados subnormais em seu entorno apresentam 

desafios mais acentuados no que diz respeito à manutenção das ligações e redes de esgotos 

regularizadas, bem como do correto descarte de resíduos sólidos, e necessidade de ações 

constantes para engajamento de novos moradores.  

Portanto, fica evidenciado mais uma vez que quanto maior o envolvimento e 

comprometimento da sociedade a favor da melhoria da qualidade das águas do córrego e de seu 

entorno, e na manutenção destes em boas condições, melhores e mais duradouros são os 

resultados obtidos, garantindo a eficácia das ações de saneamento e consequente incremento da 

qualidade de vida da população local. 

Considerando-se as ações previstas, implantadas e os resultados obtidos no Programa 

Córrego Limpo, e analisando as diretrizes socioambientais propostas no Projeto Novo Rio 

Pinheiros, tem-se como perspectiva e expectativa que os resultados de melhoria da qualidade 

das águas almejados neste último projeto tendem a ser alcançados, uma vez que as ações 

possuem como enfoque o resultado final, a dizer, a melhoria efetiva da qualidade de vida da 

população das localidades afetadas, abrangendo medidas sociais e ambientais bem estruturadas, 

incluindo a adoção de ações contínuas de conscientização e educação ambiental mesmo após o 

término de implantação das obras. 

Isto posto, o caminho a ser seguido deve contar com boa estruturação e planejamento 

das atividades socioambientais a serem implementadas, cabendo a esta estruturação garantir 

que as medidas sejam executadas com o mesmo nível de rigor e atenção independente do grupo 

de profissionais atuantes nas ações, que devem ser idealizadas considerando as realidades de 

cada localidade, suas particularidades físicas, sociais, econômicas e ambientais, sob pena de 

serem pouco efetivas e resultarem apenas em ações de sanear e não de despoluir, com menor 

impacto na promoção de saúde às populações. Tais ações devem ser coletivas, ou seja, devem 

criar em cada indivíduo a consciência do seu papel perante a sociedade, seus direitos e suas 

responsabilidades, mediante conscientização social, ambiental e crítica do ambiente em que 

está inserido.  

7.1 RECOMENDAÇÕES 

Dada a complexidade do assunto, o presente estudo não tem a pretensão de esgotar a 

discussão sobre o papel da educação ambiental nas ações de saneamento. Pelo contrário, visa 

incentivar o diálogo sobre a temática e atentar para a importância de se construir políticas 

públicas de inclusão da educação ambiental como tema fundamental para o desenvolvimento 
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sustentável, bem como estimular as instituições públicas e privadas a abrangerem em seus 

projetos de saneamento o envolvimento social como parte indispensável do processo, de modo 

a buscar melhores resultados e efetivo incremento da qualidade de vida. 

Inserido no contexto dos grandes centros urbanos brasileiros, o engajamento e 

envolvimento social possui fatores condicionantes que podem levar ao sucesso ou ao insucesso 

das ações pretendidas, merecendo destaque as questões de informação e comunicação e da 

própria educação, apontados como pontos chave para a melhoria dos procedimentos. Em vista 

deste cenário, algumas recomendações podem ser propostas: 

a) Em termos de informação e comunicação, deve-se atentar à linguagem utilizada, 

que precisa ser simples, de modo a possibilitar o pleno entendimento por parte 

de todos os envolvidos, além de ser essencial o conhecimento das 

particularidades locais (físicas, sociais, econômicas e ambientais), e a 

preparação de informações específicas para cada público-alvo, incluindo o maior 

número de pessoas no processo. Para que as informações sejam de fato 

assimiladas pela população, a participação desta na produção dos materiais gera 

resultados mais positivos, aumentando a consciência participativa do cidadão e 

do seu papel na sociedade como ator das ações; 

b) Relativo à educação, esta deve estar voltada para a formação cidadã de cada 

indivíduo e da sua atuação junto ao coletivo, criando uma consciência social e 

ambiental quanto a responsabilidade de cada cidadão perante o meio ambiente e 

as suas próprias condições de vida, e quais as consequências das ações 

individuais para o todo. Essa educação sanitária e ambiental deve estar pautada 

em atividades multidisciplinares, cabendo no processo tanto a educação formal 

quanto informal, e no caso da gestão do saneamento, tais ações devem estar 

inseridas em projetos bem estruturados, com capacidade de monitoramento e 

melhoria contínua; 

c) Importante agregar em análises complementares, o olhar da população que tenha 

participado das atividades educacionais em projetos de saneamento, de modo a 

identificar novos fatores que podem auxiliar no sucesso das ações sanitárias, 

fortalecendo as avaliações e identificando outros métodos a serem utilizados 

para incrementar os resultados positivos. 
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