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Programa Córrego Limpo trata esgoto de 
mais 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 
despoluíram 32 córregos da zona 
sul, beneficiando 310 mil morado-
res da região. O investimento foi de 
R$ 266 milhões. Além da popula-
ção, ganhou também o meio am-
biente, com o encaminhamento de 
260 litros 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 na região 
do Guarapiranga 

Dentre aqueles despoluídos e en-
tregues à população, encontram-se 
os córregos: Kahohara-Itupu; Par-
que Jardim Herculano; Afluente da 
avenida Nova Arcádia, Clube Náuti-
co e Ressaca.  

Córrego Kagohara- Itupu
O córrego Kagohara-Itupu tem 

180 mil m² de área, 700m de exten-
são, fica localizado no Jardim Kago-

hara e para a des-
poluição foram 
investidos mais de 
R$ 295 mil.

Com a despolui-
ção foram bene-
ficiadas mais de 7 
mil pessoas.  

Córrego Parque Jardim Hercu-
lano

Mais de 2.100 
pessoas foram 
beneficiadas com 
a despoluição do 
Córrego Parque 
Jardim Herculano, 
localizado na rua 

Anésio Soares Públio, na região do 
M’Boi Mirim. Foram despoluídos 
uma área de 280 mil m² e 590m de 
extensão. 

Para a despoluição foram investi-
dos cerca de R$ 160 mil.

Córrego Afluente da Avenida 
Nova Arcádia 

Mais de 4500 
pessoas foram 
beneficiadas com 
a despoluição do 
córrego, locali-
zado na avenida 
Nova Arcádia. Fo-

ram despoluídos uma área de 260 
mil m² e 650m de extensão. 

Para a despoluição foram investi-
dos cerca de R$ 158 mil.

Córrego Clube 
Náutico

Com seus 590m 
de extensão, 470 
mil m² de área, 
localizado na Es-
trada da Riviera, a 
despoluição bene-

ficia 1.148 moradores. A iniciativa 
teve um investimento de R$ 54,46 
mil. 

Córrego Ressaca 
A p r o x i m a d a -

mente , 4,7 metros 
de extensão do 
córrego Ressaca 
e 4,82km² de área 
foram despoluí-
dos, beneficiando 
uma população 

de 16 mil pessoas. 
Para a despoluição foram investi-

dos R$ 2,7 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 
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Fala comunidade!

Con�ra e siga a Sabesp nas redes sociais:
Site Sabesp: www.sabesp.com.br
Twitter: @CiaSabesp
Flickr - www.�ickr.com/sabesp
Youtube-www.youtube.com/SaneamentoSa-
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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 
veículo que cuida exclusivamente 
dos córregos que estão tratados 
e limpos. O automóvel funciona 
como uma espécie de laboratório 
instantâneo móvel. 

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

As vans têm o mesmo papel do 
trabalho de zeladoria. A zeladoria 
monitora os córregos identifican-
do e corrigindo os problemas en-
contrados. 

Os veículos têm um adesivo e 
logotipo próprios nas laterais, na 
frente e na parte de cima, para que 
sejam identificados, principalmen-
te, 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 po-
luição da água. Esta 
tecnologia é pioneira 
na América Latina. 

Além do trabalho 
nos córregos, as vans 
também são utiliza-
das para identificação 
de diversos proble-
mas operacionais que 
prejudicam o funcio-
namento das redes 
coletoras de esgoto. 

Testes de corante, filmagem de re-
des e teste de fumaça são alguns 
dos diagnósticos instantâneos que 
podem ser realizados em campo 
com o novo veículo, que carrega 
uma câmera com leds capaz de 
reproduzir imagens internas da tu-
bulação, facilitando a identificação 
dos problemas.

As condições do córrego melhoraram bas-
tante e quando chove muito não temos 
mais enchentes. 

Elizangela Silva Ferreira, 25 anos, comerciante e 
moradora próxima ao Córrego Kagohara- Itupu

Há aproximadamente um ano sinto que o 
córrego está bem limpo. Espero que conti-

nue assim.
Girlan Mendes da Silva, 33 anos, mecânico de 
refrigeração, morador próximo ao córrego da 

Avenida Nova Arcádia

Este córrego já foi pior. Hoje, melhorou bas-
tante e o esgoto que antes tinha, foi canaliza-
do. Atualmente, tem até peixe.

Odair Seron, 62 anos, comerciante e mora 
próximo ao córrego do Clube Náutico

Hoje o córrego não tem mais cheiro forte 
de esgoto. Está limpo”.  

Adilson Cabral, 43 anos gráfico, mora 
próximo ao córrego Herculano
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