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RESUMO – O processo de urbanização das grandes cidades resultou na degradação de muitos de 
seus rios e córregos. Diante de tal cenário, a recuperação dos cursos d’água urbanos surge como 
alternativa de reinseri-los na paisagem urbana a fim de promover a sustentabilidade dos recursos 
hídricos. O Córrego Ibiraporã, localizado na zona oeste do município de São Paulo, foi recuperado 
entre 2009 e 2011 no âmbito do programa “Córrego Limpo” (Sabesp/PMSP), sendo um dos córregos 
participantes do programa de governança colaborativa, que envolveu a comunidade local como ator 
ativo no processo, o que resultou na efetividade da despoluição do curso d’água. Este estudo teve 
como objetivo avaliar a interação entre a comunidade e as ações do programa, a fim de entender a 
efetividade das ações de governança colaborativa no estabelecimento de conexões entre a populações 
e o curso d’água. Além disso, foi verificada a situação do canal atualmente, após 9 anos da conclusão 
das intervenções. Observou-se que o Córrego Ibiraporã permanece com suas águas despoluídas e com 
suas margens conservadas do ponto de vista paisagístico, além disso a população se mostrou engajada 
na preservação das ações de recuperação, evidenciando a importância de ações que envolvam a 
comunidade em intervenções realizadas em cursos d’água.  
 
Palavras-Chave – Revitalização de cursos d’água, Córregos urbanos, Governança colaborativa. 
 
ABSTRACT– The urbanization process of large cities resulted in the degradation of many of its 

rivers and streams. In view of this scenario, the recovery of urban watercourses appears as an 

alternative to reinsert them in the urban landscape in order to promote the sustainability of water 

resources. The Córrego Ibiraporã, located on the west side of the municipality of São Paulo, was 

recovered between 2009 and 2011 under the “Córrego Limpo” program (Sabesp/PMSP), being one 

of the streams participating in the collaborative governance program, which involved the local 

community as an active actor in the process, which resulted in the effectiveness of the clean-up of the 

watercourse. This study aimed to assess the interaction between the community and the program's 

actions, to understand the effectiveness of collaborative governance actions in establishing 

connections between populations and the watercourse. In addition, the situation of the channel was 

verified today, 9 years after the interventions. It was observed that Córrego Ibiraporã remains with 

its waters unpolluted and with its margins conserved from the landscape point of view, in addition 

the population showed to be engaged in the preservation of the recovery actions, showing the 

importance of actions that involve the community in interventions carried out in water courses. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização no Brasil deu-se a partir do século XX, com a migração da população 

rural para as cidades. A idealização sobre uma melhor condição de vida, modernidade e a emergência 

por mão de obra, nas décadas de 1960 e 1970, gerou uma urbanização desordenada pela falta de 

planejamento urbano, ocasionando uma série de problemas sociais e ambientais. Esse processo 

acelerado de migração transformou o Brasil em um país essencialmente urbano, segundo dados do 

último Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 84% da 

população brasileira vive nas cidades (IBGE, 2010). Segundo Perim (2019), a falta de planejamento 

nas cidades desenvolvidas às margens dos rios é responsável pelas inundações e seus efeitos no 

trânsito, no acúmulo de detritos e epidemias. Os recursos hídricos foram sendo progressivamente 

escondidos, mediante intervenções que alteram seus cursos e invadem suas margens. 

Diante dessa problemática, buscou-se a recuperação dos rios urbanos, e a reurbanização de seu 

entorno a fim de restaurar a relação holística do homem com os cursos d’água. Conforme salienta 

Broncaneli (2008), a exteriorização das águas na paisagem da cidade e seu reconhecimento é uma 

necessidade urbana, paisagística e ecossistêmica, pois o equilíbrio ambiental é um dos fatores para o 

desenvolvimento de cidades mais sustentáveis. 

Na Região Metropolitana de São Paulo foi proposto o programa “Córrego Limpo”, criado em 

2007 pela parceria entre a Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)  e a Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP), sendo responsável por agir na otimização dos sistemas de 

esgotamento sanitário, proporcionando a melhora da qualidade de água de rios e córregos, a partir de 

uma a regularização de fontes de poluição por lançamentos clandestinos de esgoto nas galerias de 

águas pluviais ou diretamente nos cursos d’água não canalizados além de trabalhos de manutenção. 

Visando consolidar a despoluição do corpo hídrico mais efetivamente, foi criado um programa piloto 

de gestão participativa, trazendo a comunidade atingida como parte integrante do processo (SILVA, 

2014). 

A gestão participativa em projetos de recuperação de rios e córregos urbanos promove 

autonomia para a população durante a tomada de decisões no processo de definição, implantação e 

avaliação de tais projetos e programas de interesse comum. Conforme Silva (2014), a participação da 

comunidade permite maiores chances em se obter resultados mais efetivos no processo de 

despoluição, já que a população residente colabora com o programa conduzindo de maneira correta 
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seus resíduos, além de fiscalizar eventuais irregularidades no canal causadas por lançamentos 

clandestinos ou despejo de detritos nas margens do córrego. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

O Córrego Ibiraporã pertence a bacia do Córrego Pirajussara e está localizado no distrito do 

Butantã, no município de São Paulo, como mostrado na Figura 1. Seu acesso se dá, principalmente, 

pelas Avenidas Eliseu de Almeida e Francisco Morato, a bacia de drenagem do córrego conta com 

cerca de 9 mil habitantes sendo uma região caracterizada por residências (SILVA, 2017).  

 

Figura 1- Traçado da bacia do Córrego Ibiraporã em imagem de satélite. 

O córrego faz parte dos 150 córregos que sofreram intervenções voltadas à recuperação da 

qualidade das águas, realizadas no contexto do programa “Córrego Limpo”, que é uma parceria entre 

a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (SABESP) e a Prefeitura do Município de São 

Paulo (PMSP).  

O processo de recuperação do Córrego Ibiraporã foi objeto deste estudo, onde teve-se como 

objetivo avaliar a interação entre a comunidade do entorno e as ações realizadas pelo programa 

“Córrego Limpo”, a fim de entender a efetividade das ações de governança colaborativa no 

estabelecimento de conexões entre a populações e o curso d’água. Além disso, foi verificada a 

situação do canal atualmente, após 9 anos da conclusão das intervenções. 

Trecho 1 

Trecho 2 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O processo de governança colaborativa na bacia do Córrego Ibiraporã foi avaliado através da 

aplicação de um questionário quantitativo em uma área de aproximadamente 100m² no entorno do 

córrego. Assim, foi possível avaliar se a população do entorno do córrego participou efetivamente ou 

não do Programa e avaliar o processo de recuperação do córrego. O questionário compreendeu 

questões para a caracterização do público alvo, avaliação da efetividade da participação da 

comunidade impactada no processo de recuperação do Córrego Ibiraporã e por fim, constatar se o 

programa de governança colaborativa ainda está ativo. Para cálculo do número de questionários 

mínimos a serem aplicados para uma margem de erro de 0,1 e um intervalo de confiança de 95%, foi 

aplicada a equação 1, onde obteve-se um número mínimo de 18 questionários.  

 � �
������	�


��	�
����²���	�

                                                        (Equação 1 - ZAR, 1996). 

Onde n é o tamanho da amostra; N é o tamanho da população da bacia, Z é o nível de confiança 

escolhido; p é a proporção esperada; e é a margem de erro máxima tolerada. 

Vale ressaltar, que apesar do universo amostral considerar a área de aplicação do questionário, 

foram entrevistadas também pessoas que residiam em áreas próximas, mas que mesmo assim foram 

consideradas por serem pessoas que tinham relação histórica e afetiva com o curso d’água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise da situação atual 

A partir das visitas realizadas e do material fotográfico levantado na área de estudo em 

29/02/2020 e 07/03/2020, foi possível verificar se os resultados positivos trazidos pelas intervenções 

realizadas pelo programa “Córrego Limpo”, como a despoluição das águas e a valorização 

paisagística, ainda podem ser observados 9 anos após a sua conclusão, como será melhor detalhando 

na análise das imagens apresentadas a seguir. 

A Figura 2 mostra dois trechos do canal (identificados na Figura 1). O trecho 1, próximo à 

nascente do córrego, apresenta aspecto mais natural, onde é possível observar a presença de uma 

vegetação ripária mais saudável, com maior diversidade visual de espécies, o que é propiciado pela 

presença de substrato natural e dossel arbóreo mais estruturado. Visualmente a água se encontra 

incolor e limpa. As fotos do trecho 2 mostram o canal em uma situação bem diferente do trecho 1, 
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neste trecho o canal se encontra com as margens tratadas com caixa gabião, que por se tratar de um 

substrato seletivo à colonização vegetal, apresenta predominantemente vegetação de origem exótica, 

como a melinis minutiflora e a brachiaria, espécies que tem rápido crescimento, podendo atingir mais 

de 1 metro de altura (Alcantara e Bufara, 1988), que muitas vezes tomam por completo o canal. A 

falta de manutenção frequente da vegetação no entorno do córrego no trecho 2 é um problema relatado 

pelos entrevistados que dizem que mesmo solicitando o serviço ao órgão responsável, a Prefeitura do 

município, há uma demora para responder e consequentemente realizar o serviço.  

 

       

Figura 2 - Córrego Ibiraporã: Trecho 1: próximo à sua nascente. Trecho 2: na porção média do córrego. Fonte: Dos 
autores. 

A Figura 3 mostra trechos do córrego cujas margens são cuidadas pelos próprios moradores. 

Durante as visitas, foi notada a presença de um jardineiro que atua na região há pelo menos 20 anos 

realizando a manutenção dos jardins e podas das árvores. A princípio a ideia dos moradores é cercar 

as margens do córrego com o conceito de áreas verdes perfeitamente construídas, pois a maioria alega 

não gostar do aspecto selvagem da vegetação. O que pode ser considerado um conceito ultrapassado, 

uma vez que as áreas selvagens desempenham mais serviços ecossistêmicos e menos manutenção. 

 
Figura 1- Trechos de margens do Córrego Ibiraporã. Fonte: Dos autores. 

Trecho 2 Trecho 1 
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A Foto 4 mostra o último trecho aberto do córrego, com a presença de ligações clandestinas de 

esgoto, causando a cor turva na água e há também a presença de um odor característico. Isso mostra 

a necessidade um acompanhamento constante por parte do Programa para evitar novas ligações 

clandestinas de esgoto e mais importante ainda, a participação da comunidade na fiscalização de 

qualquer atividade que possa pôr em risco a qualidade do córrego. 

 
Figura 4 - Trecho final do Córrego Ibiraporã. Fonte: Dos autores. 

Não foi encontrado ao longo das margens do córrego significativo acúmulo de resíduos de 

origem da construção civil e domésticos, demonstrando a importância da participação dos moradores 

do entorno que fiscalizam a área.  

Análise da aplicação do questionário 

O objetivo do estudo, inicialmente, era aplicar questionários com moradores que pertencem aos 

limites da bacia de contribuição do Córrego Ibiraporã, porém, como foram abordadas somente as 

pessoas que passavam pelo local, e não batendo de porta em porta, constatou-se que alguns 

entrevistados não eram moradores, mas tinham contato corriqueiro com a área do córrego. Foram 

aplicados 21 questionários semiestruturados em uma extensão de aproximadamente 100 m² em torno 

do córrego, o nível de confiança do teste foi garantido. Na Tabela 1, estão presentes o resumo dos 

resultados encontrados na aplicação dos questionários. 

No item 1.1. temos que mais de 50% dos entrevistados possui idade acima de 60 anos, e que 

houve uma mínima participação do público jovem, representado por apenas 10% do total. Já a 

pergunta do item 1.2. foi importante para conhecer o gênero do público abordado, obtendo uma 

predominância de 71% do gênero masculino e consequentemente a baixa participação do público 

feminino neste estudo, representando 29%. 

Como já faz mais de 10 anos desde o início do programa “córrego limpo” na área do Ibiraporã, 

a pergunta do item 1.3. apresentada na Tabela 1, teve o propósito de compreender há quanto tempo o 

entrevistado reside na região, relacionando com as intervenções realizadas durante o Programa. 
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Assim, 57% dos entrevistados residem a mais de 20 anos na região do córrego, indicando vivência 

durante o período de intervenção do Programa. Enquanto 19% dos participantes não moravam na 

região, demonstrando não terem envolvimento nas ações realizadas.  

Com o intuito de identificar o grau de conhecimento da população do córrego sobre o Programa, 

o item 1.4. teve o propósito de compreender a efetividade das atividades de comunicação e divulgação 

desenvolvidas pelos órgãos organizadores, a fim de atingir o público quanto aos processos de 

intervenção. A partir disso, foi possível conhecer o grau de engajamento e pertencimento da 

comunidade. É evidente que grande parte do público geral, que envolve todos os participantes da 

pesquisa, o equivalente a 76%, afirmam conhecer o Programa, demonstrando que houve uma 

divulgação abrangente na região. Por fim, verificou-se que 24% dos entrevistados não tinham 

conhecimento sobre o assunto. 

O item 1.6. aborda a mesma questão do item 1.4., porém só levou em consideração os 

entrevistados que residiam na área do córrego durante as intervenções do Programa, isto é, que moram 

na região há pelo menos 10 anos. Dessa forma, pode-se afirmar que a comunicação do Programa teve 

um bom alcance desse público, atingindo um percentual de 79% dos entrevistados. O item 1.5. teve 

o objetivo de definir quem não só conhece o Programa, como também suas ações e intervenções 

realizadas ao longo do tempo. Assim, 62% dos entrevistados não conhecem o funcionamento do 

Programa, e 38% alegam ter conhecimento das ações e intervenções feitas. Se comparado com a 

questão do item 1.4., percebe-se que mais de 60% dos entrevistados conhecem o Programa, porém 

não necessariamente sabem o seu funcionamento. Portanto, por meio da análise dos resultados 

coletados, conclui-se que a divulgação do programa “Córrego Limpo” foi efetiva, no entanto, houve 

pouco envolvimento da população nas suas atividades. O item 1.7. aborda a mesma questão do item 

1.5. e considerou apenas as respostas dos entrevistados que residiam na área durante as intervenções 

do Programa, a fim de compreender se as pessoas que afirmaram conhecer o mesmo, realmente estão 

informados sobre sua funcionalidade. O resultado obtido foi um percentual de 50% de moradores 

diretamente impactados, indicando um contato positivo do Programa com os mesmos. Por outro lado, 

o mesmo percentual representa os moradores que não sabem da funcionalidade do Programa. 

A fim de compreender e efetividade da participação da população, foi questionado se os 

entrevistados participaram de alguma ação do programa “Córrego Limpo”, pois entende-se que o 

público é o principal agente da governança colaborativa para assim manter a continuação das ações e 
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a conservação do córrego. Como resultado do item 1.8., apenas 10% dos entrevistados tiveram 

participação nas ações práticas do Programa contra 90% de não participação nas intervenções 

realizadas. Corroborando com a proposta de uma participação da população pouco efetiva, faltando 

um maior envolvimento do público como parte integrante do processo. 

A questão apresentada no item 1.9.foi realizada com o intuito de evidenciar a participação da 

população. Demonstrando que, apenas 10% dos entrevistados tiveram algum envolvimento no 

planejamento e desenvolvimento do Programa, reforçando mais uma vez a ideia de falha no 

engajamento proposto a comunidade. O item 1.10. teve a proposta de compreender se a população 

observou os impactos causados pelas intervenções do Programa na comunidade. Após a análise dos 

resultados coletados, verificou-se que 71% dos entrevistados notaram mudanças positivas no córrego, 

enquanto 24% não perceberam mudanças desde então e 5% não souberam responder. Dentre as 

mudanças citadas pelos participantes que observaram melhoras no córrego, estão a cor e a aparência 

da água, o reaparecimento de animais como macacos e pássaros e a eliminação do odor causado pelas 

ligações clandestinas de esgoto. 

A questão apresentada no item 1.11., foi levantada com o objetivo de compreender o sentimento 

de pertencimento da população em relação ao córrego, bem como sua reação ao presenciar a 

degradação do corpo hídrico. Dessa forma, nota-se que 43% dos entrevistados alegaram chamar a 

atenção do infrator, bem como impedir de alguma forma qualquer ação que prejudique a qualidade 

do córrego, 33% denunciariam para as autoridades pertinentes, e somente 24% dos entrevistados 

declararam que não tomariam nenhuma atitude ao presenciar uma situação prejudicial. Com isso, a 

questão levantada considera a importância da participação social na manutenção e fiscalização das 

ações realizadas na área do córrego. Assim, 76% dos entrevistados se demonstraram dispostos a 

impedir qualquer atividade que prejudique a qualidade do corpo hídrico. 

No item 1.12. objetivou-se compreender o grau de conhecimento da população abordada quanto 

ao córrego Ibiraporã, a sua localização, sua nascente e o seu término. Nota-se que 57% das pessoas 

abordadas conhecem a exata localização do córrego, contra 43% que alegam não ter ciência da sua 

posição. É importante salientar que, o público que respondeu positivamente a esta pergunta, 

descreveu e apontou a nascente e o deságue do corpo hídrico. O item 1.13 apresenta uma questão de 

caráter pessoal, em que os entrevistados descreveram a sua opinião referente ao programa, alguns dos 

comentários foram: “Muito bom, pois houveram melhoras nas ligações clandestinas”, “Achei ótimo, 
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acho que deveria ser feito em outros lugares”, “Achei válido e ótimo no começo, porem agora precisa 

de manutenção”, “Foi ótimo, melhorou o cheiro e a poluição”. O item 1.14 apresenta uma questão 

também de caráter pessoal, onde algumas das opiniões citadas foram: “Não gosto do córrego aberto, 

porem gosto dos animais que circulam por aqui”, “Gosto do córrego aberto e sou contra a canalização, 

pois faz parte da minha infância”, “Tenho uma ótima relação com o córrego, amo estar em contato 

com a natureza, pois na área há pequenos micos e pássaros”. 

Tabela 1- Análise dos resultados da aplicação do questionário 

 

A partir dos resultados dessa pesquisa, é importante ressaltar que a mobilização da população 

atingida, sua representatividade e engajamento influenciam diretamente em melhores resultados de 

manutenção da qualidade do córrego, demonstrando que o programa “Córrego Limpo” mesmo 

obtendo sucesso na despoluição do córrego Ibiraporã não teve um grande alcance quanto ao número 

de pessoas impactadas da comunidade, como demonstrado anteriormente. 

 

CONCLUSÃO 

Durante a realização desta pesquisa foi possível observar quão notável é a importância em 

envolver a comunidade como parte integrante no processo de manutenção do programa “Córrego 

Limpo”, evidenciando que, o processo de recuperação dos córregos escolhidos pelo Programa tem 

impacto positivo na visão da população local.  

Até 20 
anos

Entre 41 e 60 
anos

0% 38%

Até 5 anos
Entre 6 e 10 

anos
Entre 11 e 15 

anos
Entre 16 e 20 

anos
Mais de 20 

anos
Não 

reside
9% 10% 5% 0% 57% 19%

Mais de 61 anos

52%

Entre 21 e 40 anos

10%

Questão de cárater pessoal 

Sim Não

Não

Sim
71%

Não
24%

Não sabe
5%

21%

1.7. Você sabe como funciona o programa Córrego 
Limpo? Moradores

Sim Não
50% 50%

43%

1.11. O que você faria se presenciasse alguém 
poluindo ou degradando o córrego?

Denunciaria Chamaria a atenção Não faria nada
33% 43% 24%

Não
38% 62%

1.10. É possível notar mudanças significativas 8 anos 
após o fim do programa?

Sim Não
10% 90%

1.9. Você participou de alguma reunião e/ou votação 
referente ao programa?

Sim Não
10% 90%

1.6. Você conhece o programa Córrego Limpo? 
Moradores

Sim Não

Masculino

71%

Feminino

29%

76% 24%
Sim

1.8. Você participou de alguma ação de despoluição 
ou limpeza do córrego?

1. Número de entrevistados

1.13. Qual é a sua opinião sobre o programa?

1.14. Qual é a sua relação com o córrego?

1.1. Qual é a sua faixa etária?

1.4. Você conhece o programa Córrego Limpo? 
Público geral

1.2. Como você se identifica

1.3. Você reside há quanto tempo nas proximidades 
do córrego?

1.5. Você sabe como funciona o programa Córrego 
Limpo? Público geral

Sim

1.12. Você sabe onde o córrego nasce e desagua
57%

79%

Questão de cárater pessoal 

21
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Com relação ao Córrego Ibiraporã, a implantação da governança colaborativa teve um impacto 

muito importante na comunidade atingida. Contudo, em termos de quantidade de pessoas impactadas 

o Programa não foi muito abrangente, uma vez que os moradores da rua do córrego foram os maiores 

beneficiados com a despoluição, já os moradores mais afastados mal sabiam que foram realizadas 

intervenções no córrego. O estudo realizado, 9 anos após o fim das ações, evidencia que o Programa 

teve uma grande eficiência na recuperação do córrego, porém ainda é necessário um 

acompanhamento constante e duradouro por parte dos órgãos responsáveis. 

Verificou-se ainda a necessidade de implantação de um processo gradual de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações após o seu término e reconhecer que não basta apenas 

conscientizar a população para a importância da preservação do córrego e sim envolver a comunidade 

como parte integrante do processo. 
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