
No Córrego Rio das Pedras foram 
investidos R$ 8,8 milhões. 

Córrego Julião
Ao longo de seus 640 m² de área 

e 1 km de extensão, a Sabesp exe-
cutou os testes de corante, visan-
do a regularização das ligações 
existentes, a implantação de redes 
coletoras de esgoto e a execução 
de novas ligações de esgoto. Essas 

uma população de 6.800 habi-
tantes. Para tanto, foram investi-

dos R$ 350 mil. Com isso, quem lu-
crou foi a população, que ganhou 
muito em qualidade de vida.

Palestras para conscientização 
Para conscientizar a população 
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Córrego Limpo

As ações do Programa Córrego 
Limpo, parceria da Sabesp 

com a Prefeitura de São Paulo, já 
despoluiu 26 córregos da zona sul, 

da região. O investimento foi de  
R$ 42 milhões. Além da população, 
ganhou também o meio ambiente, 
com o encaminhamento de 232 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. 

-
-

ciando 100 mil pessoas O investi-
mento é de R$ 340 milhões. 

Córrego Rio das Pedras 
Com 1,3 km² de área e 1,2 km de 

extensão, a Sabesp também exe-
cutou testes de corante, a implan-
tação de redes coletoras de esgoto 
e a execução de novas ligações. 

-
das 38 mil pessoas.

e, principalmente, os estudantes 
a Sabesp está realizando um con-
junto de palestras para informar, 
explicar sobre a importância dos 
córregos e ressaltar a importância 
de sua preservação.  

Sabesp estão realizando palestras 
na região do córrego Rio das Pe-
dras, na Escola Estadual Carlos 
Ayres. Os palestrantes percorrerão 
outras escolas que tem em sua 
região algum córrego. 

Benefícios para toda a cidade
As ações do Programa Córrego 

litros de esgoto por segundo pas-
sassem a ser enviados para trata-
mento na cidade de São Paulo. 
Desde 2007, quando foi iniciado, 
o programa despoluiu 106 cursos 
d’águas em todas as regiões da 
capital. 

Cerca de 1,6 milhões de pau-
listanos, que vivem perto desses 

com rios despoluídos, margens 
limpas e mais qualidade de vida. 
Parques lineares foram criados 
para aumentar as opções de lazer 

Programa Córrego Limpo 
encaminha esgoto para 
tratamento 
310 mil pessoas na Zona Sul

Programa da Sabesp e da Prefeitura já 
despoluiu 26 cursos d’água na região Sul, 
com um investimento de R$ 42 milhões
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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/SaneamentoSabesp

na cidade. O investimento foi de 
R$ 141,2 milhões.

Até o �nal deste ano, outros 46 
córregos serão despoluídos pelo 
programa. Mais esgotos passarão 
a ser enviados para tratamento, 
fruto de um investimento conjunto 
da Sabesp e da prefeitura de mais 
de R$ 760 milhões- nesta etapa há 
diversas ações de habitação e ur-
banização. O total de bene�ciados 
diretamente chegará a 2,3 milhões 
de paulistanos.      

Conservação dos córregos 
despoluídos
A Sabesp também tem uma equi-

pe de zeladores que percorre se-
manalmente 26 cursos d’água da 
zona sul para identi�car 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 
(pluviais), para evitar que recebam 
esgoto 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.

Antigamente, a situação era 
muito feia. Era cheio de lixo, 
de tranqueira velha. Só que 
agora, mudou o quadro.

Manoel Pereira Costa, 48, 
comerciante, mora próximo 

ao córrego Rio das Pedras

Hoje está maravilhoso, antes 
era complicado, tinha muito 
lixo, rato, muita coisa ruim 
mesmo. 

Walcy Santos, 39, tapeceiro, 
mora próximo ao rio das Pe-

dras- Moro aqui há 14 anos

A situação no córrego antes era horrível. Ele �cava desbarrancan-
do, tinha muito fedor, agora melhorou bastante. Hoje, está ótima, 
mas ainda falta uma conscientização para a população não �car 
jogando lixo. Nunca mais deu enchente. Moro aqui há 38 anos. 

Antonio Joaquim de Oliveira, 
65, aposentado
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