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Programa Córrego Limpo leva esgoto tratado 
a 310 mil pessoas na Zona Sul

Programa da Sabesp e da Prefeitura já despoluiu 32 cursos d´água na região Sul, com um 
investimento de R$ 266 milhões

As ações do Programa Córre-
go Limpo, parceria da Sabesp 

com a Prefeitura de São Paulo, já 
despoluiu 32 córregos da zona sul, 
beneficiando 310 mil moradores 
da região. O investimento foi de R$ 
266 milhões. Além da população, 
ganhou também o meio ambiente, 
com o encaminhamento de 260 li-
tros de esgotos por segundo para 
tratamento, contribuindo para a 
despoluição das represas Billings e 
Guarapiranga e dos rios Pinheiros 
e Tietê, que recebem a água destes 
córregos.

Córregos despoluídos de Santo 
Amaro 

Dentre aqueles despoluídos e en-
tregues à população, encontram-se 
os córregos Cemitério de Congo-
nhas, Invernada, Parque do Cordei-
ro e Parque Severo Gomes.

Córrego Cemitério de Congo-
nhas

Com seus 1,2 km 
de extensão, 650 
m² de área, locali-
zado na rua Minis-
tro Álvaro de Sou-
sa Lima, no Jardim 
Marajoara, a des-
poluição beneficia 

4 mil moradores. A iniciativa teve 
um investimento de R$ 962,18 mil. 

Córrego Invernada
O córrego Invernada tem 510m² 

de área, 400m de 
extensão e fica lo-
calizado no bairro 
Campo Belo. Com 
a despoluição fo-
ram beneficiadas 
mais de 3 mil pes-
soas. A iniciativa 

teve um investimento de R$ 600 
mil.

 Além da despoluição, também 
foi construído no lugar um parque 
linear com brinquedos e área de 
recreação. 

Córrego Parque do Cordeiro
A p r o x i m a d a -

mente 2.800 pes-
soas foram be-
neficiadas com a 
limpeza do cór-
rego Parque do 
Cordeiro localiza-
do na rua Breves, 

em Santo Amaro . O investimento 
para a limpeza foi de R$ 1 milhão. 
O córrego Parque do Cordeiro tem 
1,19km² de área e 200m de exten-
são.

Córrego Parque Severo Gomes
Mais de 16 mil 

pessoas foram 
beneficiadas com 
a despoluição do 
Córrego Severo 
Gomes, localizado 
dentro do parque 

de mesmo nome. Foram despoluí-
dos uma área de 1,72 km² e 1,5 km 
de extensão. 

Para a despoluição foram investi-
dos de R$ 3 milhões.

Conservação dos córregos des-
poluídos

A Sabesp também tem uma equi-
pe de zeladores que percorre se-
manalmente 32 cursos d’água da 
zona sul para identificar e corrigir 
problemas. Os mais comuns são 
acúmulo de lixo (poluição difusa), 
entulho e lançamento clandestino 
de esgotos.

A Prefeitura faz a limpeza e poda e 
gerencia as galerias de chuva (plu-
viais), para evitar que recebam es-
goto de forma irregular.

Para que os benefícios sejam 
duradouros é importante que a 
população contribua, alertando a 
Sabesp ou a Prefeitura sobre o lan-
çamento irregular de lixo ou esgo-
to. Em algumas áreas despoluídas 
a Sabesp já implantou o programa 
de governança colaborativa, em 
que lideranças locais são capaci-
tadas para monitorar o córrego e 
fazer contato direto e permanente 
com a companhia.

Córregos tem zeladoria sema-
nal com veículo de diagnóstico 
móvel 

A Sabesp tem uma iniciativa que 
é a primeira na América Latina: um 
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Programa Córrego Limpo trata esgoto de 
mais 310 mil pessoas na Zona Sul
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veículo que cuidará exclusivamen-
te dos córregos que estão tratados 
e limpos. O automóvel funcionará 
como uma espécie de laboratório 
instantâneo móvel. 

As vans do Córrego Limpo facili-
tarão as atividades de manutenção, 
análise e monitoramento instantâ-
neo dos córregos despoluídos. 

As vans terão o mesmo papel do 

trabalho de zela-
doria. A zeladoria 
monitora os cór-
regos identifi-
cando e corrigin-
do os problemas 
encontrados. 

Os veículos têm 
um adesivo e lo-
gotipo próprios 
nas laterais, na 
frente e na par-
te de cima, para 
que sejam iden-
tificados, princi-

palmente, pelos moradores. 
As vans são equipadas com má-

quinas e materiais que possibilitam 
diagnósticos mais rápidos e preci-
sos. Para um acompanhamento se-
manal da situação dos córregos. 

Ela também possui uma tecno-
logia alemã que mede instanta-
neamente a DBO (demanda bio-

química de oxigênio) do córrego, 
responsável por apontar o nível de 
poluição da água. Esta tecnologia é 
pioneira na América Latina. 

Além do trabalho nos córregos, as 
vans também serão utilizadas para 
identificação de diversos proble-
mas operacionais que prejudicam 
o funcionamento das redes cole-
toras de esgoto. Testes de corante, 
filmagem de redes e teste de fu-
maça são alguns dos diagnósticos 
simultâneos que poderão ser reali-
zados em campo com o novo veí-
culo, que carrega uma câmera com 
leds capaz de reproduzir imagens 
internas da tubulação, facilitando 
a identificação de redes quebradas 
(dos problemas).

Trabalho aqui há 18 anos e es-
tou vendo que agora o córrego 
está limpo. 

Moro aqui desde 1976. Um bom tempo às 
casas só tinham fossas e já há alguns anos pas-
saram as redes de esgoto, então todas as casas 
sob a fiscalização da Sabesp fizeram a ligação, 
anulando a sua fossa. Com esta ação, muita coi-
sa deixou de ser jogada no córrego e deve ter 
contribuído expressivamente para a água ficar 
melhor. A gente alerta aos outros moradores 
através de mensagem na internet para evitar 
que alguém jogue coisas que não pertencem 
ao córrego como: lata, plástico, etc. Isso tem 
feito com que as pessoas se conscientizem e 
ajude a deixar o córrego cada vez mais limpo, 
até porque, às vezes, outras pessoas vem aqui, 
olham e falam “Olha, tem peixinho!” 

A poluição no córrego acontecia desde 1972. 
Procuramos a Sabesp com o objetivo de fazer a 
rede de esgoto, mas a Companhia não tinha como 
realizar porque ela não conseguia entrar aqui 
dentro porque o terreno era íngreme. Nós tivemos 
várias reuniões com a Sabesp e só era possível fa-
zer a rede de esgoto com a canalização pela Pre-
feitura de São Paulo. Nós batalhamos muito. Logo 
que foi feita, as duas redes de esgoto ajudaram na 
despoluição, as casas cooperaram, fizeram caixas 
de inspeção e estas ações despoluíram bastante. 
Só que há pouco tempo surgiu um pequeno im-
previsto, voltou a poluição e graças ao trabalho da 
Sabesp, ela descobriu onde estava, houve atitudes 
para despoluição e voltou novamente ao que era 
normal. Não só deste trabalho, a Sabesp sempre 
nos atendeu de maneira imediata. 

Ademir Guardioli, 70 anos, contador e Angelina 
Guardioli, 66 anos, dona- do- lar – Moram próximo 

ao córrego Invernada

Edson Fernandes, 68 anos, administrador de 
empresas, morador do bairro Chácara Monte Alegre 

e mora em torno do córrego Cordeiro

Antônio de Souza Lima, 54 anos, jardineiro 
que trabalha ao redor do Parque do Cordeiro
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