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RESUMO 

Fernando é gerente do Programa Córrego Limpo na estrutura da Companhia de Saneamento 

Básico do Estado d São Paulo (Sabesp), tendo por competência decidir como, quando e quais 

córregos e rios urbanos da grande São Paulo serão alvos das ações de despoluição do Programa. 

Realizado em parceria com as prefeituras da região, em particular com a da capital de São Paulo, 

o programa impõe diversos desafios a gestores como Fernando, responsáveis por implementar 

e executar a política. Este caso de ensino aborda justamente um desses desafios que Fernando 

enfrenta: o dilema de ter que escolher entre dois córregos para direcionar as ações da 

companhia, dadas diversas limitações de recursos, forma de ocupação das margens dos 

córregos, e relacionamento com a Prefeitura – e, consequentemente, qual das duas comunidades 

vizinhas aos córregos será privilegiada. O programa Córrego Limpo visa despoluir rios urbanos 

a partir da expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto. No entanto, devido às dinâmicas 

históricas do processo de urbanização da grande São Paulo, grande parte dos córregos urbanos 

sofreram ocupação desordenada e por populações socialmente vulneráveis, fato que, aliado às 

dificuldades de governança entre Sabesp e Prefeitura de São Paulo, impõe limitações para a 

possibilidade de expansão da rede de esgoto, o que por vezes obriga a Sabesp a escolher como 

melhor investir os recursos no curto prazo. Fernando, ao se deparar com essas limitações, tem 

justamente que optar: que córrego e que comunidade serão contemplados? O caso trata, 

portanto, de questões relativas à implementação, intersetorialidade e governança de políticas 

públicas, além de oferecer base para discussão de políticas de saneamento, meio ambiente e 

conflitos socioambientais e sociais decorrentes de ações de recuperação de recursos hídricos.  

 

Palavras-chave: saneamento; saneamento ambiental; governança pública; conflitos 

socioambientais; Sabesp; recursos hídricos urbanos; governança colaborativa. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

Fernando is the manager of the Córrego Limpo Program, a project led by the São Paulo’s 

Sanitation Company (Sabesp). His key responsibilities are to decide when, how, and which 

urban rivers and streams of the Metropolitan Area of São Paulo will be intervened with 

depollution actions carried out by the Program. Conducted in partnership between Sabesp and 

the region’s town halls, the Program poses several challenges to managers responsible for 

implementing and executing it, just like Fernando. This case study describes one of such 

challenges that Fernando faced at work: the dilemma of needing to choose between two streams 

to be included in the Program, given the many resource constraints, the way stream margins 

were occupied by the population and the relationship between Sabesp and the Town Hall of São 

Paulo – not to mention the underlying consequence of the decision, that is, which of the two 

streams-neighboring communities the policy would be privilege. The Córrego Limpo Program 

aims at depolluting urban rivers and streams through the expansion of wastewater collection 

and treatment. Nevertheless, the historic patterns of urbanization of the Metropolitan Area of 

São Paulo made many urban streams to suffer the consequences of disordered urbanization, 

with riverbanks being occupied by socially vulnerable populations and irregular housing 

facilities. That, combined with governance difficulties between Sabesp and town halls, entails 

significant limits to the possibilities of expanding wastewater infrastructure. Thus, Sabesp 

frequently hast to make decisions regarding how to best use in the short-term the available 

resources. In one of such contexts, Fernando must choose: which of two streams he will select 

for the policy? Which of the communities will have to wait for a later opportunity to have access 

to sanitation? Thus, the case study deals with questions related to public policy implementation, 

intersectoriality and governance, not to mention sanitation, environmental and 

socioenvironmental conflicts that derive from water bodies’ restoration actions.  

 

Keywords: sanitation; environmental sanitation; public governance; socioenvironmental 

conflicts; urban Waters; collaborative governance. 
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1 CASO DE ENSINO 

 

“Também os rios, todos de água, são umas vezes mais estreitos, 

outros rápidos, outros largos ou calmos, transparentes ou frios, 

caudalosos ou tépidos. Ora, os homens são como os rios. Cada 

um traz consigo a semente de todas as qualidades humanas (...)”.  

Trecho da obra Ressurreição de LIEV TOLSTÓI 

 

1.1 Observação Inicial 

Este caso de ensino foi desenvolvido a partir de entrevistas com um funcionário da 

Sabesp que em 2020 participava da coordenação do Programa Córrego Limpo, mas que não é 

seu gerente. Devido ao pedido de confidencialidade, o nome do real gerente do Córrego Limpo 

que vivenciou o acontecimento foi alterado, o nome do entrevistado não é mencionado, e alguns 

elementos da história foram alterados em algumas passagens, sem que com isso se 

comprometesse a narrativa do dilema. O nome dos córregos envolvidos também não foi citado 

para evitar identificação do caso concreto. 

 

1.2 Introdução 

Fernando acordou angustiado naquela quarta-feira. Ainda no período da manhã ele teria 

uma reunião importante com duas subprefeituras da cidade de São Paulo e, por mais trivial que 

o conteúdo dela fosse, a recomendação da melhor decisão final caberia essencialmente a ele. A 

competência da decisão era compartilhada com os representantes municipais, mas enquanto 

chefe operacional do programa em questão, caberia a Fernando a recomendação oficial que, via 

de regra, sempre termina por ser a resolução oficial das autoridades.  

O problema não era propriamente novo. Muito pelo contrário, tratava-se de algo que 

com relativa frequência outros gestores anteriores a Fernando tiveram que lidar. No entanto, 

com o avanço em direção à universalização da coleta de esgoto na cidade de São Paulo, tais 

situações tinham diminuído de frequência e seria a primeira vez que a solução estava nas mãos 

de Fernando, que já tinha testemunhado antigos chefes passarem por situações semelhantes e 

temia o dia em que poderia ser o responsável.  

Fernando é funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) há quase 40 anos. Entrou na empresa ainda quando garoto por concurso público e fez 

toda sua carreira na organização, galgando cargos em diversas áreas diferentes, o que lhe 

conferiu experiências diversas nos campos de atuação da empresa. No momento em que se 
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encontrava com o dilema deste caso de ensino, Fernando já estava há um ano meio como líder 

do Programa Córrego Limpo, de despoluição e saneamento de córregos urbanos da grande São 

Paulo.  

Tecnólogo e engenheiro civil de formação, ele também se considera militante na área 

de operação, manutenção e engenharia para saneamento há muitos anos de sua carreira. E 

justamente por isso que estava angustiado: estava em suas mãos decidir se recomendaria 

avançar em uma obra que seria impossível ser concluída, promovendo a despoluição parcial de 

um córrego; ou direcionar os esforços e recursos financeiros para a completa despoluição de 

outro córrego urbano onde as condições permitiam uma atuação completa. Não teria como, 

nesse ciclo do projeto e no médio prazo, atender aos dois córregos. As implicações da decisão 

são diversas, mas em essência seria decidir qual das comunidades vizinhas a esses corpos 

hídricos seria privilegiada em detrimento da outra, ao menos naquele momento, na obtenção de 

melhores condições de saneamento e meio ambiente urbano. 

 

1.3 A Urbanização Desordenada: Origens Históricas do Programa Córrego Limpo 

A realidade das águas em São Paulo (assim como em tantos outros municípios do Brasil) 

é uma história de tragédia. A Grande São Paulo hoje correspondente à região metropolitana de 

São Paulo possui 186 bacias hidrográficas catalogadas na região metropolitana de São Paulo, 

onde se encontram ao menos 200 corpos d'água diferentes que desembocam nos rios Tietê e em 

seus afluentes Pinheiros e Tamanduateí, os maiores da região1.  

No entanto, a real quantidade de bacias, sub-bacias e corpos hídricos da região é 

desconhecida, resultado de um processo de crescimento urbano com constantes obras de 

drenagem e canalização destes recursos hídricos a ponto de alterá-los permanentemente em seu 

regime hídrico e qualidade. No século XVIII, zonas vizinhas a rios eram valorizadas por sua 

função logística de transporte, razão pela qual começaram a ser polo de atividades econômicas, 

com portos e ferrovias. A proximidade de centros logísticos atraiu indústrias, aliado à 

possibilidade de fácil captação de águas para os processos produtivos. Iniciava-se o ciclo de 

poluição dos recursos, com as indústrias captando água, mas devolvendo seus dejetos. No 

século XIX, com os problemas sanitários, a cidade optou por canalizar os recursos hídricos, de 

modo a afastar a poluição e endereçar problemas sanitários. A solução foi ainda conveniente 

para criar espaço para mobilidade urbana e construção de imóveis.  

 
1 Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/programa-corrego-limpo-promove-

revitalizacao-de-cursos-dagua-na-capital/>. Acessado em: 28 mar 2021. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/programa-corrego-limpo-promove-revitalizacao-de-cursos-dagua-na-capital/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/programa-corrego-limpo-promove-revitalizacao-de-cursos-dagua-na-capital/
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O resultado é que a grande maioria dos córregos, rios e demais cursos de água em São 

Paulo foram canalizados e correm por debaixo da cidade, sem que seja possível se determinar 

suas reais extensões e qual a quantidade de corpos hídricos na cidade. Alguns desses corpos 

hídricos não foram canalizados, muitos em zonas periféricas. Isso não é, no entanto, dizer que 

não foram vítimas de tragédias, também relacionadas à história de urbanização2.  

Entre 1945 e os anos 1980, São Paulo teve seu período de maior expansão demográfica. 

Especialmente a partir dos anos 1960 e com forte intensificação nos anos 1970, houve a chegada 

de diversas indústrias, que permitiram a criação de um mercado de trabalho pujante com 

empregos diretos não só nas corporações, mas também em todo a rede serviços que se estruturou 

ao redor das indústrias e das novas dinâmicas da metrópole. Assim, São Paulo sofreu um 

processo de urbanização desordenada com o êxodo rural, quando a cidade se constituiu como 

uma região de oportunidades profissionais devido à industrialização. Houve então a diferentes 

ocupações do solo na grande São Paulo, com consequências para os recursos hídricos3.  

Como o processo de urbanização culminou em regiões centrais de São Paulo e outros 

municípios da região gozando de melhores condições de infraestrutura e serviços, as zonas 

periféricas da região metropolitana foram o espaço encontrado pela maioria dos migrantes para 

se instalar, nem sempre com o adequado processo de planejamento urbano4. 

Nos anos 1980, as periferias já cresciam a taxas superiores às áreas centrais como um 

reflexo do déficit habitacional e um dos principais resultados desse movimento foi o surgimento 

de diversos bairros sem planejamento urbano algum, com altas quantidades de ocupações 

irregulares e números elevados de densidade populacional. Diante da falta de espaço físico, 

muitas ocupações se concentraram nas margens de córregos, gerando alta concentração de 

moradias com influência nos processos hídricos dos rios. Tais moradias, junto com todo os 

bairros sem planejamento e acesso a rede de esgotos foram responsáveis pelo lançamento de 

esgoto in natura direto nos recursos hídricos vizinhos, que por sua vez, sendo afluentes dos 

principais rios da capital e do estado, levaram à poluição de bacias hidrográficas inteiras5. 

Portanto, estão aqui as origens históricas de favelas e assentamentos precários. 

Importante notar que, mesmo localizadas em zonas periféricas, essas comunidades não se 

assentaram nos melhores espaços geográficos, mas sim em regiões que tinham pouco interesse 

do mercado imobiliário por serem áreas de proteção ambiental ou porque tinham diversas 

 
2 Informações dos três primeiros parágrafos: SANEAS, Importância da Recuperação de Córregos e Matas Ciliares. 

Revista Saneas, autor desconhecido, Edição 60, dezembro a fevereiro de 2017. 
3 PASTERNAK, BÓGUS; 2011.  
4 RAMIRES JÚNIOR et al, 2015  
5 RAMIRES JÚNIOR et al, 2015   
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restrições de uso e ocupação.  Foi justamente a desvalorização dessas terras, aliada à falta de 

planejamento das autoridades públicas, que direcionou grandes massas migratórias de 

populações de baixa renda, socialmente vulneráveis e em busca de melhores oportunidades de 

vida, a ocuparem regiões inadequadas para receber moradias: terrenos frágeis, encostas de 

morros, várzeas inundáveis, margens de córregos e mananciais6.  

Entre as consequências observadas estão a impermeabilização do solo e contaminação 

de recursos hídricos por esgoto in natura lançado em córregos e rios em diversos pontos da 

cidade. Observa-se ainda o desmatamento de matas ciliares e zonas de preservação, diminuição 

das áreas vegetais nas cidades, assoreamento de cursos d’água, ocupação das margens de rios 

e aumento de enchentes severas por conta da destruição dos sistemas naturais de drenagem e 

das grandes alterações nos regimes hidrológicos originais de toda a grande São Paulo7. 

Há também consequências do ponto de vista da saúde pública:  habitações precárias em 

zonas de rios poluídos e sem saneamento podem aumentar a incidência de diversas doenças 

infecciosas e parasitárias. Áreas com acumulação de resíduos sólidos ou próximas a aterros e 

lixões, assim como presença de construções irregulares em zonas de alagamento ou de relevo 

inadequado, potencializam os problemas de saúde pública8. O acesso a saneamento seria ainda 

dificultado pelas margens ocupadas nos córregos e rios urbanos, que ao mesmo tempo são a 

origem do problema e o maior obstáculo ao avanço da infraestrutura de esgoto9.  

O resultado foi, portanto, a total degradação dos recursos hídricos, com graves 

consequências socioambientais para a população dessas áreas, marcadamente já em recursos, 

mas também com impactos sistêmicos em toda a grande São Paulo. A poluição pelo esgoto in 

natura completou o quadro já iniciado pelas indústrias e atividades econômicas algumas 

décadas antes.  

Portanto, trata-se de um cenário construído ao longo de décadas que a um só tempo traz 

problemas ambientais, socioeconômicos, de saúde pública, justiça social e política habitacional. 

Em especial, há diversos conflitos sociais e ambientais. Por um lado, há as condições precárias 

de moradia e toda uma cultura de vivência própria das comunidades vizinhas a esses recursos 

hídricos. Mover comunidades é um trabalho complexo. Exige que se crie confiança por parte 

da população para as operações de desapropriação e reassentamento, além dos recursos 

financeiros e institucionais caros ao setor público. O conflito ambiental vem justamente do 

 
6 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015  
7 ROLNIK, NAKANO, 2010; JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015 
8 PASTERNAK, BÓGUS, 2011 
9 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015 
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interesse em recuperação de áreas para promoção de saneamento e recuperação ambiental tendo 

em vista que os impactos da poluição gerada alcançam todos os moradores da bacia hidrográfica 

em menor ou maior grau, constituindo inclusive um desafio de saúde pública.  

Ao longo do tempo, diversas iniciativas do poder público tentariam endereçar essas 

questões. Uma delas foi justamente a criação, em 1973, da Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (Sabesp), mesmo período em que foram criadas as primeiras normas 

de gestão de águas aplicáveis à região metropolitana, tendo em vista justamente controlar os 

níveis de poluição hídrica. Devido à situação da época e limitação de recursos, a Sabesp 

priorizou investimentos na área de abastecimento de água potável, deixando em segundo plano 

a coleta e tratamento de esgoto, serviços que seriam intensificados anos mais tarde10. Tal 

estratégia de priorizar o abastecimento foi igualmente implementada nas demais metrópoles 

brasileiras como forma de conter rapidamente doenças de veiculação hídrica, garantindo-se a 

potabilidade da água ingerida. 

O foco da gestão mudaria bastante a partir do século XXI, quando o abastecimento de 

água na região já era praticamente universal. O novo século inicia com um novo marco na 

gestão de recursos hídricos: políticas públicas que visam a recuperação ambiental das águas. O 

avanço inicial foi no sentido de se criar normas e leis que exigem o tratamento de dejetos 

industriais, além de programas de incentivos às grandes indústrias para cumprir essa missão. 

Com o tempo, o esgoto se consolidou como a maior fonte poluidora de águas urbanas na região 

e, portanto, principal alvo de políticas públicas de saneamento. Apenas para se ter noção, em 

2012, mais de 1,5 milhões de habitantes ainda não tinha acesso a coleta e tratamento de esgoto 

na região metropolitana11. 

É neste contexto histórico que Fernando entendia estar sua missão: levar à população 

da grande São Paulo saneamento e, consequentemente, melhores condições de saúde pública, 

qualidade de vida e meio ambiente saudável. Mesmo que hoje diversos especialistas já assumam 

que os recursos hídricos da região foram alterados de forma irreversível pela urbanização, 

diversas melhorias são possíveis, como a da qualidade da água. E é claro que é neste mesmo 

contexto em que se situa o Programa Córrego Limpo. 

 

1.4 O Programa Córrego Limpo 

Para prover soluções aos problemas dos córregos urbanos na Grande São Paulo, foi 

criado em 2007 o Programa Córrego Limpo a partir de uma parceria entre a Prefeitura de São 

 
10 RUTKOWSKI et al, 2010 
11 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015 
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Paulo e o estado de São Paulo, esse último representado pela Sabesp12. O objetivo central era 

realizar intervenções nos córregos urbanos da capital do estado e sua região metropolitana tendo 

em vista a despoluição desses corpos hídricos por meio da expansão e adequação do sistema de 

coleta e tratamento de esgotos, trabalhos de manutenção e educação ambiental. As ações seriam 

voltadas para a expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto, assim como gestão de 

recursos sólidos, monitoramento da qualidade da água e garantia da universalização do acesso 

à água tratada a todos munícipes envolvidos. Em última instância, o programa visa contribuir 

para a recuperação dos principais rios da capital (Tietê, Pinheiros e Tamanduateí), dos quais a 

maioria dos córregos da região são afluentes.  

Como Fernando aprendeu ao longo dos anos, as intervenções realizadas ocorrem de 

diversas formas. Inicialmente, após identificados os córregos prioritários de cada fase do 

projeto, a Prefeitura e a Sabesp atacam primeiramente as fontes de poluição relacionadas a 

lançamentos clandestinos de esgoto nas galerias de drenagem e diretamente nos cursos d’água. 

Como forma de atuação, as autoridades promovem a expansão da rede coletora de esgoto, com 

campanhas de conscientização para que a população aceite a ligação adequada de seus efluentes 

nos canais coletores oficiais. Da mesma maneira, estações de tratamento do esgoto são 

ampliadas ou instaladas em diversas localidades para se processar os dejetos e devolver água 

tratada aos corpos hídricos. Uma vez as obras realizadas, dependendo da condição dos bairros, 

é possível ainda criar parques lineares com áreas de lazer para as comunidades impactadas. 

O trabalho também envolve fazer o controle da poluição difusa a partir da gestão de 

resíduos sólidos. Nas fases iniciais, os resíduos encontrados nos rios são coletados e enviados 

para adequado tratamento, em paralelo a campanhas de conscientização ambiental da população 

vizinha dos córregos para que esta evite o descarte de lixo nos corpos hídricos – não apenas 

pela poluição em si, mas também por conta do entupimento da infraestrutura de drenagem e 

consequente risco de enchentes severas.  

Há uma divisão clara de responsabilidades dos participantes do programa. De um lado 

está a Sabesp, que cuida da expansão da rede coletora de esgotos e de ações de regularização 

das fontes de poluição a partir da conexão com a rede coletora. Realiza ainda o mapeamento, 

monitoramento e fiscalização da rede coletora, executar obras de remanejamento, ligações e 

interligações das redes coletoras, além de monitorar mensalmente a qualidade das águas. O 

contato e diálogo com as comunidades impactadas também é responsabilidade da empresa por 

meio do programa de governança colaborativa, assim como a realização de campanhas de 

 
12 A parceria seria estendida com o passar dos anos a outros municípios da Grande São Paulo e do estado de São 

Paulo, como ressaltou diversas vezes o entrevistado. 
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conscientização ambiental. A empresa ainda realiza a construção de estações de tratamento de 

água e esgoto, assim como se responsabiliza por fazer a manutenção dos córregos já 

despoluídos, com monitoramento e obras de melhoramento e aperfeiçoamento. 

A Prefeitura, por sua vez, é responsável pela limpeza de resíduos sólidos dos córregos, 

contenção e manutenção de margens, conservação dos parques lineares e identificação de 

interferências na rede de microdrenagem de águas. Faz ainda fiscalização de esgotos em 

competência mútua com a Sabesp, multando e notificando imóveis regulares em áreas 

abrangidas pela política, além de fazer a remoção e o reassentamento da população que mora 

de maneira ilegal nas margens dos córregos ou em áreas onde é necessária a desapropriação 

para realização das obras de coleta e tratamento do esgoto13.  

Para que os efeitos positivos do programa não se percam é necessário o engajamento da 

população de forma a se evitar novas ligações clandestinas de esgotos, descarte de lixo e 

resíduos sólidos e entulhos nas margens dos leitos. Portanto, a população também possui papel 

ativo. Cabe a ela não só evitar o descarte de lixo, mas também denunciar irregularidades às 

autoridades e evitar ligações clandestinas de esgoto doméstico diretamente aos rios ou outros 

locais inadequados14. 

A formalização da parceria entre Sabesp e as prefeituras ocorre por meio de um contrato 

formal entre as partes. No que tange especificamente à Prefeitura de São Paulo, esta assinou em 

2010 com a Sabesp um convênio para que o Córrego Limpo pudesse agir nos córregos do 

município15. Esse contrato seguiu o padrão previsto para o relacionamento da estatal com todos 

os municípios que aderissem ao Programa: prevendo metas quantitativas e qualitativas para a 

cobertura crescente do índice de tratamento de esgoto, dos atendimentos e da cobertura de rede 

de esgoto – onde cobertura é a extensão da rede e os atendimentos a ligação efetiva de imóveis 

à rede coletora de esgoto16.  

Do lado quantitativo, o indicador mais importante do programa é o que avalia se o 

córrego pode ser considerado despoluído: quando sua demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO)17 é menor ou igual que 30 mg/litro – o limite de 30 mg/litro foi escolhido pelos criadores 

 
13 REVISTA SANEAS, 2017. 
14 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015 
15 REVISTA SANEAS, 2017. 
16 De acordo com o entrevistado, pelo de peso de São Paulo, o programa acaba ocorrendo essencialmente na capital 

do estado, onde há maior volume de ações.  
17 A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio demandada por microrganismos para 

decompor substâncias orgânicas em recursos hídricos. É considerado como um dos principais indicadores de 

poluição hídrica, já que águas poluídas apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido, razão pela qual a 

demanda por oxigênio para consumo da matéria orgânica é alta. Como indicador, a DBO consiste em um teste 

empírico feito por procedimentos padronizados, no qual se avalia a quantidade de oxigênio consumida pelos 
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do projeto na Sabesp, tendo como inspiração algumas diretrizes de indicadores estabelecidas 

pela Resolução CONAMA Nº 357/200518. Todos os córregos são monitorados após as 

intervenções e devem estar nesse patamar para serem classificados como saudáveis. Números 

superiores a 30 mg/litro indicam que há problemas operacionais ou de manutenção da 

infraestrutura além do aceitável.  

Já em termos qualitativos, Sabesp e Prefeitura monitoram se o descarte de resíduos 

sólidos (em toneladas) nos córregos pela população diminuiu, intensificou ou reduziu, sendo 

um termômetro do resultado das campanhas de conscientização. Uma avaliação subjetiva do 

relacionamento com as comunidades também é outro termômetro usado pelo projeto, com ações 

previstas nos contratos. 

Outro ponto importante do projeto é que uma vez incluso no Programa, o córrego passa 

a ser alvo permanente das metas estabelecidas. E, não relacionado aos contratos, mas indicador 

importante do Córrego Limpo é a quantidade de córregos abarcada pelo programa. Segundo 

Fernando, a Sabesp tem orgulho de chegar a 2021 trabalhando com 161 córregos no programa, 

dos quais a Sabesp mantém mensalmente 90% dentro das metas de DBO.  

A política trabalha por sub-bacia hídrica, onde ocorre primeiro a despoluição do córrego 

principal e depois de seus afluentes. Como os córregos da Grande São Paulo são afluentes de 

diversas sub-bacias do estado, a poluição dos córregos acaba por impactar diversas regiões do 

estado e, quando se pensa na capital, toda a população do município – boa parte dos córregos 

são afluentes dos rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí19. Portanto, a política impacta 

virtualmente toda a população da Grande São Paulo, apesar do impacto mais acentuado ser nas 

comunidades vizinhas aos córregos.  

Para garantir recursos ao programa, a Sabesp é obrigada pela Lei nº 14.934/0920  a 

investir 7,5% da receita bruta arrecadada com serviços de abastecimento e água e esgotamento 

sanitário no Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e outros 13% em saneamento básico 

e ambiental de interesse do município de São Paulo. É justamente desse montante que saem os 

recursos para o Córrego Limpo usados pela Sabesp. Os dados atualizados e públicos mais 

recentes indicam que até 2019, a empresa havia investido no programa mais de R$ 295 milhões 

para o saneamento e manutenção dos córregos abarcados pelo programa na capital do estado21. 

 
microrganismos em uma amostra de água durante determinado período de tempo (BRASIL ESCOLA, 2021; 

SILVA, PROTO, 2015). 
18 Disponível em: < http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459>. Acesso em: 26 mar 2021. 
19 Dados do entrevistado. 
20 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14934-de-18-de-junho-de-2009>. Acesso em: 28 

mar 2021. 
21 Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=116>. Acesso em: 14 mar 2021. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14934-de-18-de-junho-de-2009
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=116
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Já a Prefeitura de São Paulo investiu, até 2014, R$ 340,5 milhões em remoções de moradias 

irregulares e ações de conservação dos córregos22 23. 

Com toda essa estrutura, o Córrego Limpo ajudou no processo de ampliação da rede de 

coleta e tratamento de esgoto em São Paulo. Segundo dados da Sabesp, até 2020 a capital do 

estado possuía 94,3% de cobertura de esgoto (imóveis com disponibilidade de rede coletora), 

sendo que deste número, 87,5% correspondem ao índice de atendimento (imóveis com conexão 

à rede coletora). Ainda que a própria Sabesp admita que não existe certeza quanto à quantidade 

total de córregos em São Paulo, sabe-se que diversos deles já sofreram algum tipo de 

intervenção para saneamento pelo Córrego Limpo ou outras políticas (ainda que não de maneira 

integral em toda a extensão das sub-bacias24), razão pela qual os índices de saneamento são 

positivos como ressaltados. O tratamento de esgoto já é um tema mais delicado: as estimativas 

indicavam que em 2020, apenas 66% do esgoto da cidade estava sendo tratado – seja pela falta 

de coleta, seja esgoto coletado e não tratado propriamente25. Ainda assim, por conta das ações 

do Córrego Limpo, estima-se que em 2017 já se evitava o lançamento de cerca de 1500 litros 

de esgoto por segundo em córregos e rios urbanos da grande São Paulo26, número este que já 

aumentou em anos mais recentes segundo Fernando. 

Tão importante quanto os dados estatísticos é a percepção da população quanto aos 

resultados das ações do programa. A vizinhança de diversos dos córregos despoluídos relatam 

melhoria da qualidade de vida e também um maior sentimento de cidadania, o que advém da 

relação que as comunidades criam com os governos municipal e estadual, mas também pela 

apropriação dos novos espaços públicos que são criados a partir das intervenções, como parques 

lineares, praças e bairros revitalizados27. 

Nesse contexto, Fernando é grato por ter pegado a coordenação do Córrego Limpo em 

uma cidade com índice de cobertura de saneamento bastante elevado. A taxa de coleta de esgoto 

já pode ser considerada próxima da universalização. Até mesmo a manutenção de córregos 

despoluídos também melhorou com o passar dos anos, à medida que o programa se solidificou. 

 
22 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015 
23 Valores corrigidos não foram encontrados ou disponibilizados pelo entrevistado. 
24 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015. 
25 Dados numéricos fornecidos pelo entrevistado e corroborados pelos levantamentos do Instituto Trata Brasil. 

Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/blog/2020/01/28/comemorando-466-anos-sao-paulo-continua-em-

busca-da-universalizacao-do-saneamento/>. Acesso em: 20 mar 2021. 
26 Disponível em: < https://www.uol/noticias/conteudo-de-marca/sabesp-projeto-corrego-limpo-.htm#mudancas-

evidentes?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 24 de janeiro de 2021. A data de publicação do link pelo UOL 

corresponde ao ano de 2017, como mostrado pelos vídeos que constam na página. 
27 Como mostra depoimentos de moradores entrevistados pela UOL. Disponível em: < 

https://www.uol/noticias/conteudo-de-marca/sabesp-projeto-corrego-limpo-.htm#mudancas-

evidentes?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 24 de janeiro de 2021.  

https://www.uol/noticias/conteudo-de-marca/sabesp-projeto-corrego-limpo-.htm#mudancas-evidentes?cmpid=copiaecola
https://www.uol/noticias/conteudo-de-marca/sabesp-projeto-corrego-limpo-.htm#mudancas-evidentes?cmpid=copiaecola
https://www.uol/noticias/conteudo-de-marca/sabesp-projeto-corrego-limpo-.htm#mudancas-evidentes?cmpid=copiaecola
https://www.uol/noticias/conteudo-de-marca/sabesp-projeto-corrego-limpo-.htm#mudancas-evidentes?cmpid=copiaecola
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No começo, o retorno da poluição era muito presente. Para se ter uma ideia, Fernando recordava 

que em 2012 havia 245 pontos de coleta de amostras de água, os quais apontavam que apenas 

53% dos córregos tiveram DBO dentro da meta da Sabesp. Em 2020, os pontos de coleta 

existentes apontavam que entre 85% e 92% dos córregos estavam dentro da meta28. 

A manutenção dos córregos traz desafios importantes, que muitas vezes, quando não 

contornados, implicam no retorno da poluição, como por exemplo dificuldades da Prefeitura na 

conservação de margens e manutenção de parques lineares em córregos já despoluídos. 

Também é difícil quando não há engajamento e conscientização da população quanto ao 

descarte de resíduos sólidos nos rios. Ou ainda também a parcela de moradias que não querem 

aderir ao programa e conectar suas fossas na rede coletora por conta do inevitável aumento das 

contas a serem pagas para a Sabesp – se passa a usar a rede, passa a pagar conta de água29.  

No entanto, Fernando sabia que a despeito dos dados positivos e desses desafios de 

manutenção, a completa universalização do saneamento tinha ainda uma fronteira fundamental: 

as regiões com áreas irregulares, onde remoções e reurbanização são necessárias para o 

completo tratamento dos recursos hídricos. O que ocorre é a margem da grande maioria dos 

córregos foram ocupadas por moradias de pobreza extrema. As construções nesses locais muitas 

vezes se tornam obstáculos para a construção da malha coletora de esgoto, além da 

irregularidade fundiária de seus ocupantes que dificulta cadastro e formalidade de contrato junto 

à companhia de saneamento. Em um mundo ideal, haveria a desapropriação e reassentamento 

dessas populações, mas como essa é uma prerrogativa do poder municipal, nem sempre há 

contexto político ou recurso financeiro por parte da Prefeitura para levar a cabo tais operações 

– ou ainda executar a reurbanização desses bairros e favelas.  

 

1.5 O Programa dentro da Estrutura da Sabesp 

Fernando é o gerente do Departamento de Planejamento Integrado da Região 

Metropolitana de São Paulo, cargo que acumula com o de gerente do Programa Córrego Limpo. 

Sua gerência é parte do Departamento da Superintendência de Planejamento Integrado, unidade 

abarcada pela Diretoria Metropolitana de Planejamento (que por sua vez é composta por duas 

unidades regionais: a do interior e a do litoral do estado). A Superintendência tem como missão 

prestar apoio e suporte com as inciativas de planejamento, controle e monitoramento e 

indicadores das metas da Diretoria.  

 
28 Dados internos da Sabesp referentes a 2012 e 2020, cedidos pelo entrevistado.  
29 JACOBI, FRACALANZA, SILVA-SANCHEZ, 2015 
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Nesta estrutura, Fernando, enquanto chefe do departamento em questão, tem como 

missão realizar as interfaces com áreas internas e externas à diretoria e à Sabesp dentro das 

competências de gestão de diversas políticas coordenadas pela empresa. Portanto, cabe a ele o 

papel de tomada de decisão e estratégia a nível operacional e tático do Córrego Limpo. O 

planejamento estratégico mais amplo, como ritmo de expansão, dotação orçamentária e o 

relacionamento com a Prefeitura a nível institucional são lidados diretamente pela Diretoria ou 

pela Presidência da Sabesp.  

 

1.6 O Tripé de Sustentação: os Conflitos Ambientais e Sociais do Programa 

Como já mencionado, o Córrego Limpo não é um programa somente da Sabesp, mas 

sim compartilhado em três eixos: a empresa, as Prefeituras dos municípios envolvidos e a 

população impactada. No contrato de prestação de serviços entre a Sabesp e Prefeitura há 

previsão de, além dos investimentos e obras da SABESP e da execução das responsabilidade 

do Executivo municipal, que haja engajamento por parte da população tendo em vista que esta 

aceite a ligação à rede coletora de esgoto da forma correta e que colabore com o controle da 

poluição difusa (lixo e entulho). Sem ação da população, a despoluição e o saneamento do 

córrego nos médio e longo prazos não se mantém.  

Devido à essa característica, Fernando considera que a existência do Programa só é 

possível a partir da sustentação do tripé formado por eixos governo do estado, governos 

municipais e sociedade civil. A grande questão é como manter esse tripé por mais que haja 

oscilação, de que em momento algum um desses três pilares se quebre ou se torne pequeno 

demais. Como ele gosta de dizer, esse triângulo tem que ficar em pé, como se fosse uma mesa. 

Em desnível controlado, a mesa não perde totalmente sua função, mas em casos mais drásticos, 

a tábua cede e quebra, tornando impossível a atuação efetiva em determinados córregos.  Em 

outros casos, Fernando usa ainda a metáfora do copo e da comida: em desnível razoável, a mesa 

pode sustentar alguém ter sua refeição ou um copo com água ficar estável (ainda que com o 

líquido em desnível). Em outras, a mesa perde sua eficácia, ou seja, a política cai por terra30.  

Assim, para garantir o bom andamento da política, é realizado em caráter permanente e 

constante o planejamento das ações de intervenção e manutenção dos córregos por parte de 

todos os envolvidos. Tais ações são divididas em dois eixos: entre as autoridades 

governamentais e das autoridades governamentais com a população. 

 
30 É válido lembrar que as falhas no tripé acontecem regionalizadas por córrego e não na política como um todo. 

Como cada córrego depende de uma comunidade e uma subprefeitura, os arranjos são diversos e os desequilíbrios 

do tripé ocorrem em algumas áreas de atuação, enquanto em outras funcionam plenamente. Daí a multiplicidade 

das equipes de gestão para o tripé.  
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As ações de planejamento governamentais são debatidas em um Comitê Decisório e 

Estratégico, colegiado onde são realmente tomadas as decisões entre Sabesp e prefeituras – no 

caso de São Paulo, pelo tamanho da cidade, entre Sabesp e Subprefeituras. Nesses comitês 

congregam o gestor do programa pela Sabesp, justamente Fernando, assim como o subprefeito, 

seu subsecretário de obras, representantes da Secretaria Municipal de Obras (ou equivalente), 

assim como equipe técnica da Sabesp e do poder municipal. O Comitê, toma as decisões 

referentes a liberação de verbas, realização de obras, escolha de tecnologias a serem 

empregadas, além de fazer o acompanhamento operacional e tático das obras e atividades, com 

foco em cada córrego impactado para verificar se eles estão dentro das metas planejadas. Decide 

ainda sobre correções dos rumos das intervenções a depender das situações.  

A sociedade civil em si não tem espaço decisório no Comitê Estratégico, ainda que 

líderes comunitários possam participar dos encontros. A questão é que lidar com decisões e 

impedimentos técnicos e estratégicos de execução da política são prerrogativa somente 

governamental, ainda que incorpore a opinião da população. A relação do governo com 

sociedade civil ocorre em outras instâncias.  

Como Fernando recapitula mentalmente, desde cedo na política a Sabesp já sabia que 

não bastava somente a atuação entre governos para provisão da adequada infraestrutura de 

saneamento. O planejamento da infraestrutura poderia até espetacular, mas não haveria eficácia 

na melhoria da qualidade dos corpos d’água sem que se levasse em consideração a percepção 

da população no desenho da política. Assim, estruturou-se a chamada Governança Colaborativa 

do Córrego Limpo: ações de engajamento com moradores e líderes comunitários que são 

desempenhadas hora pela Sabesp, via suas unidades de negócio (UNs), hora pela Prefeitura, 

para conscientização sobre os impactos da despoluição nos corpos hídricos. Esse é o momento 

em que governos explicam a questão do descarte de resíduos sólidos, além de preparar e educar 

ambientalmente a vizinhança sobre as obras para adequação da rede de coleta de esgoto; obras 

para preservação de margem e leitos; e adequação de galerias aquáticas; e como funcionam as 

obras frequentes de manutenção da infraestrutura e da qualidade da água dos córregos.  

Esse aspecto é essencial, já que a maioria dos bairros onde a política intervém não 

possuem planejamento urbano algum e, portanto, as obras impactam a vida da população de 

maneira mais fundamental do que em bairros onde existe infraestrutura correta. Envolve ainda 

o convencimento da população sobre novos comportamentos (não descarte dos resíduos sólidos 

e realização de conexão de esgoto com rede coletora), quando não as complexas operações de 

negociação de desapropriação de imóveis e realocação de famílias inteiras. 
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Desde o início do Programa, a Sabesp focou sua atenção no controle de fontes de 

poluição advindas de lançamentos de esgoto in natura de domicílios regulares e irregulares em 

locais sem acesso prévio a rede de coleta de esgoto. Como a poluição dos rios nessas regiões 

também depende do controle de resíduos sólidos, ações de educação ambiental para controle 

do descarte de lixo nos rios foram realizadas através do Programa de Governança Colaborativa 

com a população das regiões impactadas pela política – algo que no fim teria utilidade ainda 

para convence-los da importância das obras de saneamento que, por algum tempo, acabam 

perturbando a rotina dos moradores. Após a despoluição dos córregos, a Sabesp faria ainda a 

manutenção constante da infraestrutura, monitoramento da qualidade das águas e parte da 

fiscalização para descoberta de novas irregularidades31.  

O diálogo com as comunidades é imperativo antes, durante e especialmente depois das 

obras. Até porque um dos principais desafios do Córrego Limpo é justamente manter os 

córregos despoluídos após as intervenções. Nos primeiros anos de programa a Sabesp já havia 

notado que após uma melhoria significativa da qualidade da água, o monitoramento aponta para 

uma tendência de regressão para estágios poluídos. Isso se explica por dificuldades na 

manutenção da rede com novas ocupações irregulares nas margens dos corpos hídricos ou em 

casos que a conscientização da população não teve efeito duradouro, o que significa o retorno 

do descarte de lixo e novos canais de lançamento de esgoto in natura direto nas águas das sub-

bacias urbanas.  

Logo, a intervenção em um córrego por si só não configura avanço. Fernando, após ter 

acompanhado o programa desde sua criação sabia desse fato. E por isso endossa o coro dos 

profissionais da Sabesp e da Prefeitura que veem a importância das  campanhas de 

conscientização popular: o diálogo com as comunidades traz para a política maior participação 

no processo de implementação, se tornando uma ferramenta para resolver os conflitos 

socioambientais que têm os córregos como unidade nuclear.  

Trata-se do que a Sabesp convencionou chamar de governança colaborativa: não inclui 

a sociedade como meros representantes, mas como agentes decisórios na implementação, 

ajudando na criação de consensos sobre a forma que a política toma. Tradicionalmente as 

comunidades impactadas pelo Córrego Limpo participam como ouvintes das reuniões dos 

Comitês Decisórios e seus líderes são a todo o tempo envolvidos nas etapas das obras a título 

de informação e orientação sobre o que acontecerá em termos de infraestrutura e interrupções 

da rotina do dia a dia nos bairros. Desses diálogos que a Sabesp cria vínculos com as 

 
31 Disponível em: <http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=116>. Acesso em: 24 jan 2021. 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=116
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comunidades, absorvendo opiniões populares para a tomada de decisões e criando confiança da 

sociedade na ação do Estado.  

O equilíbrio do tripé surge exatamente do bom funcionamento do diálogo entre as partes 

durante todo o projeto. Fernando sempre soube que, para que a política funcione de verdade, 

manter o tripé é o maior desafio dos gestores. No entanto, existem obstáculos do tripé que 

impedem a ação de completa despoluição pela Sabesp e impõem à empresa uma escolha entre 

continuar a intervenção em determinado córrego ou investir os recursos disponíveis em outros. 

Era exatamente o ponto em que Fernando se encontrava agora.   

Fernando sabia que a governança colaborativa ajudou bastante para a manutenção do 

tripé. Para a Sabesp era essencial para a execução e alcance das metas contratuais. Para a 

Prefeitura, a importância era igual: justamente porque é a solução de um problema de 

competência municipal, mas também por suas implicações políticas para o grupo político que 

estiver no poder. A princípio, o sucesso da política significa potenciais votos para prefeito e 

para vereadores com base na região. Mas nem sempre e é aqui que a Prefeitura estava falhando, 

causando um desequilíbrio na política. 

Fernando pensava há dias na questão. O Córrego Limpo não se trata somente de prover 

saneamento, mas esbarra também em prover melhores condições de moradia. No entanto, 

devido à falta de planejamento, o comum é lidar com diversos bairros sem planejamento 

territorial adequado, pouco planejamento e, devido ao seu histórico de urbanização, e 

predomínio de ocupações irregulares. Não cabe à Prefeitura, portanto, apenas fiscalizar e ajudar 

no diálogo com a sociedade. Precisa ainda de comprometimento com políticas habitacionais  

Portanto, dependendo da gestão por parte da Prefeitura existe uma tensão maior ou 

menor do programa, devido à variação da prioridade do programa para a Prefeitura e/ou dos 

impedimentos da política habitacional. Assim, dependendo da gestão e do ano, o Córrego 

Limpo acaba tendo maior ou menor desempenho. E as adequações e ação ou inação acabam 

ficando quase sempre com a Sabesp, como responsável pela execução e manutenção das obras.  

 

1.7 O Dilema dos Córregos X e Y 

Era neste ponto que Fernando se encontrava: recomendar um curso de ação a partir da 

falha da Prefeitura em prover condições adequadas. Fernando deveria optar entre recomendar 

o direcionamento de investimentos e recursos do projeto para intervenções no córrego Y, o que 

implicaria em não intervir no córrego X. As variáveis em jogo para essa decisão não eram 

poucas e há semana que o gestor pensava cuidadosamente em cada uma delas. Não seria 

possível atender aos dois córregos ao mesmo tempo e hoje uma decisão teria que ser levada ao 
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Comitê Estratégico do Córrego Y – assim como aos líderes comunitários, o que poderia 

impactar na relação de confiança da Sabesp com a comunidade não atendida pelo programa. 

Por um lado, havia frustração em Fernando em ter que lidar com essa questão. Dados 

os índices tão próximos da universalização da cobertura de esgoto em São Paulo, mesmo em 

áreas precárias do município, era difícil acreditar que precisaria tomar essa decisão. Também 

porque Fernando sabia que recursos financeiros não faltavam aos gestores da Sabesp quando o 

Córrego Limpo era o projeto requisitante: devido aos contratos formais com as prefeituras, 

vinculados a metas rígidas de resultado, o orçamento necessário seria liberado com o tempo. 

Mas o problema morava justamente no fator tempo.  

No momento, dados o orçamento planejado para o ano e as limitações de recursos 

humanos e de equipamentos, não seria mais possível expandir o Córrego Limpo para ambos os 

córregos em questão. Uma comunidade teria que esperar um novo ciclo orçamentário e 

permaneceria em condições de insalubridade por mais tempo.  

Como é típico em São Paulo, dada a grande cobertura e taxas de atendimento de 

saneamento, quase todos os córregos já sofreram algum tipo de intervenção, ainda que 

incompleta. Esse movimento de expansão do saneamento se deu muito por conta das iniciativas 

de despoluição, em especial do rio Tietê, dos quais praticamente todos os cursos d’água da 

grande São Paulo são afluentes. O que estava em jogo era expandir o esgotamento sanitário nos 

córregos Y e X.  

Fator comum a obras de saneamento em qualquer bacia hidrográfica é que a rede de 

coleta de esgoto trabalha com o princípio da gravidade: a expansão da rede começa do ponto 

mais baixo para o mais alto da bacia. A partir daí começa-se a expansão com a construção de 

um coletor tronco principal no fundo de vale, posteriormente construindo suas ramificações, 

que são justamente as redes coletoras que percorrem as ruas daquela bacia. No decorrer dessas 

redes, há as conexões de imóveis domiciliares e comerciais à rede coletora. 

No entanto, como é normal nessas áreas socialmente vulneráveis e de expansão sem 

planejamento urbano, há uma grande parcela da população habitando as margens dos córregos 

em moradias regulares ou, como é bastante frequente, em ocupações irregulares, algumas das 

quais muitas vezes avançam sobre o recurso hídrico em construções improvisadas, em alguns 

casos semelhantes a palafitas.  

Quando a população está instalada nas margens de um córrego, dificulta-se a instalação 

de infraestrutura de saneamento. Via de regra, espera-se que haja ações da Prefeitura para 

desapropriação e relocação das famílias e comércios das margens, permitindo que a Sabesp 

opere a expansão da rede de esgoto. Esse é precisamente o caso dos 2 km de extensão do córrego 
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X. Há ainda poucas moradias localizadas estritamente na margem dos córregos, o que permite 

que as obras sejam realizadas sem grandes interrupções. Da mesma forma, boa parte dos 

imóveis próximos às margens que potencialmente impediriam intervenções de obras são 

regulares e podem ser adequados, muitas vezes sem remoção dos proprietários. Seria possível 

então terminar de expandir a rede de coleta e atendimento, saneando o córrego por completo 

em até dois anos.  

Esse já não é o caso do córrego Y, que apresenta situação mais complexa, também muito 

comum a outras regiões abarcadas pelo Córrego Limpo. Aqui há a presença de muitas moradias 

irregulares em porções consideráveis das margens dos córregos. Remoção das famílias seria 

essencial, mas justamente aqui a Prefeitura falhou: como as moradias são irregulares, não há a 

possibilidade de remoção para o caso de desapropriação, já que não existem meios legais 

disponíveis para desapropriar e indenizar (com a relocação dos removidos para outras áreas 

urbanas) imóveis irregulares: se não são reconhecidos perante o Executivo, não podem ser alvo 

de intervenção formal. Nesse caso, portanto, caberia à Prefeitura incluir essas famílias em 

programas de habitação social que, no entanto, estavam completamente paralisados por conta 

das restrições orçamentárias que o município vinha enfrentado já há alguns anos32. 

Diante deste cenário, o saneamento ficaria então comprometido. Numa eventualidade 

dessas, a Sabesp precisa buscar soluções alternativas. Como Fernando bem sabe, a Sabesp 

costuma buscar por soluções não ortodoxas, a dizer, que fogem das soluções tradicionais de 

engenharia e tornam possível a instalação (ainda que parcial) das redes coletoras de esgoto para 

sanear os córregos, a despeito das ocupações irregulares ou próximas ao córrego. E dessa forma, 

conseguem sanear o recurso hídrico sem a necessidade de desapropriação. Porém, isso não viria 

sem riscos consideráveis, já que muitas das soluções usualmente adotadas são, do ponto de vista 

da engenharia, não recomendadas.  

Uma das primeiras coisas que Fernando analisou foi a possibilidade de escavar por 

baixo de alguns dos imóveis que, se fossem estreitos o suficiente, permitiriam que a tubulação 

da rede coletora pudesse ser instalada sem que os imóveis prejudicassem a operação. No 

entanto, isso não seria possível em dois pontos distintos do córrego Y, onde as operações do 

 
32 O entrevistado ressalta que mesmo em casos de desapropriação, a situação continua delicada, já que é normal 

que, mesmo após a saída das famílias das margens dos rios, novos grupos reocupem as margens após as obras de 

infraestrutura, o que dificulta e às vezes impossibilita totalmente o acesso da Sabesp às redes de esgoto, 

comprometendo a manutenção das obras. Nesses casos, a tendência de médio prazo é o retorno da poluição nos 

córregos. A manutenção das alternativas é, portanto, complexa em qualquer cenário. No que valha o exercício de 

pensar a respeito desse fato, no momento de decisão narrado neste caso, esta questão não foi levada em 

consideração pelo gestor do programa. 
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tipo ofereciam risco significativo para as estruturas prediais, que poderiam desabar. Portanto, 

fora de cogitação.  

A segunda opção seria fixar a rede coletora à margem do córrego, de maneira exposta e 

não enterrada, contornando as residências presentes nas margens e retornando a rede coletora 

ao formato de tubulação debaixo da terra em algum ponto mais adiante da bacia onde isso se 

torne novamente viável. Esta solução sim já se tornaria mais viável em uma das duas 

concentrações de imóveis irregulares nas margens do córrego Y. No entanto, ela vem associada 

a outros riscos que teriam que ser incorporados nas operações futuras de manutenção da Sabesp, 

a dizer, o fato de que como a tubulação estaria exposta, ela não apenas influencia no fluxo de 

água e drenagem do córrego, podendo agravar questões de enchentes, como as próprias 

enchentes podem levar a tubulação, destruindo a infraestrutura. Tubulações externas 

precisariam de um reforço na construção e na manutenção, sem total garantia de que não haveria 

a degradação completa da rede33.  

Ainda assim, Fernando tinha que reconhecer que a mesma solução não conseguiria ser 

utilizada na segunda concentração de imóveis irregulares, que ficava cerca de um quilômetro 

acima na bacia do córrego. Isso porque muitos deles apresentavam as estruturas de palafitas, 

em que os imóveis avançavam sobre o leito do rio. Portanto nem cavar por baixo dos imóveis 

e nem fazer tubulação exposta eram opções viáveis para a expansão da rede de coleta de esgoto.  

Novamente Fernando teve que considerar outros elementos com alto grau de 

complexidade para viabilizar o saneamento do córrego. Em situações como essa a Sabesp 

durante muitos anos havia apostado em soluções intermediárias e duas estavam disponíveis 

neste caso. A primeira seria sanear o máximo possível a extensão do córrego Y, contornando a 

primeira concentração de moradias irregulares com tubulações externas e interrompendo a rede 

na segunda concentração. A partir de então, seria possível pular essa parte que tinha 

impedimento e continuar fazendo uma rede regular de coleta de esgoto nas regiões da bacia 

acima deste ponto. O esgoto coletado acima da região de impedimento seria então lançado em 

galerias ou no próprio córrego a partir do ponto de impedimento. Em casos como esse, significa 

dizer que tudo o que foi despoluído até o ponto de impedimento é estragado pelo não 

saneamento do restante da bacia – há ainda esgoto in natura sendo jogado no recurso hídrico. 

Portanto, seria uma solução provisória que não atendia plenamente os objetivos de saúde 

 
33 Segundo o entrevistado, essa é a razão pela qual a Sabesp tradicionalmente investe em diversas obras de 

fortalecimento dessas tubulações, o que aumenta os custos do projeto sem que isso seja acompanhado de maiores 

garantias de estabilidade da infraestrutura. 
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pública, saneamento e meio-ambiente, mas que tornava possível concentrar a poluição em 

determinados pontos da bacia, suavizando a situação do córrego e diminuindo a poluição. 

Fernando poderia ainda sanear todo o córrego até a segunda concentração de imóveis 

irregulares, a partir de então deixando de fazer obras de expansão da rede de coleta de esgoto. 

A solução seria então, em um ponto mais baixo da bacia, construir uma estação compacta de 

tratamento de água, de forma a suavizar a poluição causada a partir do ponto em que a coleta 

de esgoto é impossível de ser realizada. Nesse caso, no ponto da estação compacta, a água do 

córrego é desviada, tratada e jogada novamente no leito do rio. Novamente, não há solução 

completa do problema, mas haveria a suavização do problema. 

Ambas as situações disponíveis não agradavam a Fernando. Não resolveriam o 

problema e como a adoção dessas medidas em outros córregos apontava para resultados pouco 

efetivos no longo prazo – fora os altíssimos custos de manutenção para resultados dúbios. Em 

outras palavras, seria a clássica solução “meia boca” tão criticada por algumas comunidades e 

especialistas. No entanto, diante da impossibilidade de maior colaboração da Prefeitura com a 

política de habitação, não havia muito o que fazer.  

Esse era então o primeiro ponto central da angústia de Fernando. Ele sabia que em 

muitos casos como o do córrego Y, mesmo com encaminhamentos alternativos, a Sabesp não 

consegue sanear o recurso hídrico. As consequências são maiores do que apenas deixar de 

atender os imóveis que impedem a construção de rede coletora nessa região. Na realidade, 

impede-se a expansão da rede de saneamento para locais que estejam mais alto nas bacias 

hidrográficas: ou seja, tais imóveis impendem a expansão para todo o resto da bacia a partir do 

ponto de impedimento, levando a consequência da falta de saneamento a todos um conjunto de 

moradores da bacia (muitos dos quais regulares, mas que são impedidos pelos irregulares), 

assim como impedem a despoluição completa do córrego em questão.   

Havia ainda um outro elemento: a relação com as famílias dos bairros impactados pela 

política, que costuma ser boa, dado o engajamento dos técnicos da Sabesp e servidores da 

prefeitura por meio do arranjo da governança colaborativa. No entanto, diante de um cenário 

de conscientização ambiental onde a população espera por soluções de problemas que entende 

serem essenciais para sua melhoria de vida, a decisão de postergar sem prazo a intervenção em 

um córrego poderia ainda minar o relacionamento da Sabesp com os cidadãos. 

Portanto, o tripé falhou por impossibilidade de ação da Prefeitura. E as limitações de 

recursos imediatos impedem a incisão no Córrego Limpo da totalidade dos córregos Y e X ao 

mesmo tempo. A decisão pode parecer simples: sanear o córrego X, cujas condições são mais 

propícias. No entanto Fernando não conseguia enxergar dessa maneira. Afinal, apesar de ambos 
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os córregos terem ambos cerca de 4 quilômetros, a quantidade de moradores era distinta. 

Enquanto no córrego X a política implicaria na melhoria de vida de 200 mil pessoas, no córrego 

Y lidava-se com um impacto direto na vida de 400 mil moradores. Da mesma forma, optar por 

soluções incompletas não traria num primeiro nenhuma solução ótima para nenhum dos 

moradores. Mas os impactos para saúde pública seriam significativos em ambos os casos e 

poderiam ajudar a controlar doenças em áreas densamente povoadas. No entanto, o saneamento 

completo de um córrego teria implicações mais diretas para as metas contratuais do Córrego 

Limpo. E assim por diante em uma sucessão de dúvidas. 

Em suma, as limitações implicavam em uma escolha e chegou o dia de Fernando se 

encontrar com o Comitê Estratégico do córrego Y para proferir a decisão da Sabesp, 

embasando-a com argumentos técnicos. Há dias que a questão assolava Fernando em um drama 

interno que ele enxergava como um buraco sem saída. Enquanto se vestia para sair de caso 

rumo à reunião, ele ainda ponderava o que seria a melhor escolha.  

Diante deste cenário, cabem diversos questionamentos: 

• Qual córrego Fernando deve escolher para sofrer as intervenções antes? Qual 

comunidade deveria esperar por resultados? E quais argumentos Fernando deve 

usar para sustentar sua posição? 

• Quais seriam os resultados da política se o córrego X for escolhido? E se for o 

córrego Y? 

• Quais habilidades foram exigidas de Fernando enquanto um gestor público?  

• Quais as limitações políticas de Fernando em sua posição como gestor? Sua escolhe 

terá impactos políticos mais amplos além do programa?  

• A Sabesp poderia tomar alguma ação para incentivar a Prefeitura em relação à 

política habitacional?  

• Poderia Fernando ter se envolvido sentimentalmente demais com a população local, 

o que o impede de fazer uma escolha racional? 

• Nesse sentido, para sair do impasse, não seria adequado ele arranjar outros critérios 

de decisão (como, por exemplo, qual das intervenções teria impacto imediato mais 

positivo na despoluição dos principais rios da grande São Paulo)? 

• A governança colaborativa do Córrego Limpo pode ser considerada efetiva? Em 

outras palavras, se a população não tem voz na decisão, é de fato governança 

colaborativa? E a relação entre Sabesp e Prefeitura é disfuncional? 
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2 NOTAS DE ENSINO 

2.1 Sinopse 

Fernando é gerente do Departamento de Planejamento Integrado da Região Metropolitana de 

São Paulo na Sabesp. Entre suas funções está a de coordenar o programa Córrego Limpo, de 

despoluição de recursos hídricos urbanos e expansão da rede te coleta e tratamento de esgoto 

na grande São Paulo. Prestes a entrar numa reunião entre a Sabesp e uma Subprefeitura, ocasião 

em que uma decisão sua é esperada, Fernando reflete sobre que solução deve tomar para o 

dilema enfrentado pelo programa: avançar em uma obra de expansão da rede de coleta de esgoto 

que seria impossível de ser concluída por conta da urbanização caótica e ocupação ilegal das 

margens do córrego Y; ou direcionar os recursos para a completa despoluição do córrego X.  

As consequências do processo de urbanização de São Paulo em zonas periféricas do município 

impõem desafios críticos para gestores públicos quando estes tentam solucionar conflitos 

socioambientais para levar saneamento, saúde pública e qualidade de vida a zonas urbanas de 

pobreza extrema. No entanto, Fernando deve decidir: qual córrego deverá ser privilegiado e, 

consequentemente, qual comunidade urbana deve ser privilegiada? E em quais argumentos 

pautar sua decisão? 

 

2.2 Objetivos de ensino e uso recomendado  

O objetivo do caso de ensino é instigar em sala de aula a reflexão sobre os desafios enfrentados 

pela administração pública quando endereça problemas complexos como o caso do saneamento 

– que envolve a um só tempo questões ambientais, sociais, econômicas e de saúde pública. 

Propõe-se, portanto, que a partir da análise do programa Córrego Limpo, de sua 

contextualização histórica, e do processo de tomada de decisão que o gestor operacional do 

programa enfrenta, seja possível discutir conceitos teóricos a partir de um viés prático nos 

seguintes tópicos: ciclo de políticas públicas e a implementação na administração pública; a 

governança no setor público; políticas públicas intersetoriais; e a própria temática do 

saneamento e os conflitos socioambientais inerentes à essa área.   

Como forma de estarem preparados para a aula, sugere-se que os alunos respondam 

previamente às questões sugeridas no final do caso. As reflexões dessas questões serão 

complementadas em sala de aula a partir das questões do roteiro sugerido para a aula (ver 

abaixo). Quanto às leituras teóricas, o professor pode: (i) listar para a mesma aula leituras 

complementares de teoria; ou (ii) realizar a aula do caso após aulas teóricas sobre todos ou 

alguns dos conceitos mencionados. 
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2.3 Principais Conceitos e teorias mobilizadas pelo caso 

a. Saneamento (básico e ambiental) 

• Papel do saneamento para as distintas áreas de governo; 

• Papel do saneamento para a sociedade: justiça social e ambiental; 

• Conflitos socioambientais; 

• A perspectiva do saneamento ambiental em contraposição ao saneamento básico; 

• Gestão de recursos naturais: o caso dos recursos hídricos em ambientes urbanos; 

• Impactos da urbanização sobre meio ambiente, saúde pública e qualidade de vida.  

 

b. Governança de política pública e governança colaborativa 

• A importância da governança para o setor público e para as políticas públicas; 

• As relações entre Estado, sociedade e setor privado; 

• Convencimento e mobilização da sociedade em torno de um programa governamental 

• Descentralização do controle de políticas para a escala local? Rompimento das 

abordagens top down de políticas públicas 

• Governança como uma ferramenta para gestão de recursos naturais 

• Governança como ferramenta que valoriza a intersetorialidade das políticas públicas 

• Aprimoramento das relações democráticas na lógica da administração pública: maior 

participação de grupos sociais historicamente sem acesso à participação nas decisões do 

Estado 

 

c. Implementação de Políticas Públicas 

• Ciclo de políticas públicas: a execução de um programa governamental; 

• Desafios da implementação de políticas públicas; 

• Burocratas de ponta e seu relacionamento com comunidades; 

• Habilidades necessárias a um gestor público; 

• Como tomar uma decisão enquanto gestor público: entre a frieza e o envolvimento com 

as comunidades alvo do projeto; 

• Dilemas do setor público a nível tático e operacional; 

• A negociação política na implementação e execução de uma política pública;  

 

d. Intersetorialidade de Políticas Públicas 

• Compreensão das necessidades da sociedade; 
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• Desafios da coordenação de políticas públicas entre diferentes esferas governamentais 

e áreas da administração pública: entre a colaboração e a rivalidade política; 

• Busca por soluções integrais e compartilhamento de recursos;  

• Ideia de “whole of government” e dos limites de atuação de cada área de governo; 

 

 

2.4 Roteiro sugerido para discussão em sala de aula 

Tabela 1 - Roteiro de aula sugerido 

Seção Tempo Principais pontos / questões 

Introdução do 

Caso 

30 

minutos 

• Discussão ampla sobre o programa Córrego Limpo: 

percepções gerais dos alunos sobre pontos que 

chamaram a atenção no Córrego Limpo.  

• Quais os elementos positivos do programa? E quais 

os negativos? 

• Conhecem outras políticas de saneamento e 

recuperação de córregos urbanos (nacional ou 

internacional)? Quais as semelhanças e diferenças 

observadas? 

• Explicação rápida do professor sobre os conceitos de 

saneamento básico; saneamento ambiental; e 

governança colaborativa. Sugere-se que seja 

baseada em literaturas sobre o tema já sugerida no 

syllabus como complementar à aula do caso.  

Discussão 

sobre o dilema 

de Fernando 

 

 

30 

minutos 

• Reflexões sobre a experiência de Fernando à frente 

da decisão que tem que tomar. 

• Resposta às perguntas finais sugeridas ao final do 

caso.  

• Hipóteses de quais seriam os resultados para o 

Córrego Limpo se Fernando escolhesse o córrego Y 

ou X. Hipóteses dos resultados para as comunidades 

para cada opção de escolha de Fernando. 

Desafios do 

saneamento e 

das políticas 

intersetoriais 

30 

minutos 

• O que é intersetorialidade de políticas públicas? 

Discussão baseada em leitura teórica prévia à aula, 

conforme sugestão do professor. 

• O que o Córrego Limpo tem a dizer sobre a 

intersetorialidade de políticas? A intersetorialidade é 

viável ou não? Quais os seus desafios? 

• No Córrego Limpo há a noção de “whole of 

government” e busca por uma solução integral?  

• A governança (pública a nível de política pública; e 

a governança colaborativa) ajudam na construção de 

políticas intersetoriais? 
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• Além da política habitacional, há outras áreas de 

governo que poderiam ser envolvidas no caso do 

saneamento? 

Desafios e 

conceitos da 

governança 

pública e de 

governança 

colaborativa  

30 

minutos 

• Qual a diferença entre governança de uma política 

pública e governança colaborativa? Ambas são 

indissociáveis? 

• Quais os desafios em se liderar políticas com 

governança colaborativa? 

• O que faz uma política ter uma boa governança? 

Esse é o caso do Córrego Limpo? 

• A governança de uma política pública é uma boa 

ferramenta para intermediar as relações entre estado, 

sociedade e setor privado? O que o caso em questão 

diz sobre isso? 

• Há diferença entre governança pública de uma 

política e governança colaborativa? 

• Há exemplos de sucesso em governança 

colaborativa em outros temas socioambientais? NO 

caso do Córrego Limpo ela pode ser considerada um 

sucesso? 

• A governança colaborativa ajuda a solucionar 

conflitos socioambientais? O que o caso do córrego 

Limpo diz sobre esse ponto? 

• O conceito de governança colaborativa é claro o 

suficiente para a gestão pública? Se confunde com 

outros similares? 

• Como implementar a governança colaborativa em 

políticas que dependam de diferentes esferas de 

governo? 

• Os desafios da governança colaborativa com 

comunidades de outros estratos socioeconômicos 

seriam diferentes? 

• A governança colaborativa é possível? Ou é apenas 

um ideal?  

Desafios de 

Implementação 

de Políticas 

Públicas 

30  

minutos 

• Quais os desafios de implementação observados no 

caso? 

• Quais as habilidades exigidas de um gestor público 

para tomar as decisões operacionais de uma política? 

• Pode se apreender do caso elementos de como 

operam as relações políticas a nível de 

implementação de políticas? 

• Como burocratas públicos operam na ponta do 

sistema com conflitos socioambientais? Eles 

possuem competência e elementos decisórios 

suficientes para lidar com esses desafios? 
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Propostas ao 

Problema do 

Córrego 

Limpo 

30 

minutos 

• Qual a decisão que Fernando deveria tomar quanto 

aos córregos Xe Y? 

• Uma vez tomada a decisão, quais os próximos 

passos que Fernando deve tomar relativo à situação 

de cada um dos córregos e comunidades? 

• Uma vez tomada todas as providências necessárias 

ao caso em questão, há algo que Fernando deva 

discutir com as lideranças da Sabesp para alterar a 

governança e a estrutura do Córrego Limpo, tendo 

em vista evitar que a empresa passe por situações 

semelhantes?  

Fonte: elaborada pelo autor 
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