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RESUMO 

Nos dias de hoje, os corpos d’água urbanos no Brasil são, quase sempre, apenas fontes de 

problemas para a população, já que a poluição das águas e a degradação da paisagem fazem com 

que a população prefira ignorá-los. Em grande parte, isto é o resultado da ocupação não planejada 

do espaço urbano. Diversos programas de recuperação de corpos d’água urbanos tentam reintegrar 

estes corpos ao ambiente urbano, de modo a promover a qualidade ambiental e social da paisagem 

urbana. O Programa Córrego Limpo, sob responsabilidade conjunta da Prefeitura Municipal de São 

Paulo e da SABESP, tem apresentado resultados importantes com relação à despoluição de 

pequenos cursos d’água. Este estudo tem como objetivo analisar os resultados de recuperação de 

alguns destes córregos que foram objeto de intervenção na primeira etapa do programa no 

município de São Paulo, entre 2007 e 2009. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Tucci (2008), a gestão das águas no meio urbano passou, nos países mais 

desenvolvidos, por quatro fases, sendo elas: 1ª) Fase pré-higienista, até o inicio do século XX, onde 

o esgoto era afastado sem qualquer preocupação; 2ª) Higienista, antes de 1970, onde o conceito 

vigente era o de afastar os esgotos para longe da cidade e a canalizar os corpos d’água a fim de 

escoar rapidamente as vazões de cheia; 3ª) Corretiva, entre 1970 e 1990, onde há a implantação de 

tratamento dos esgotos e o surgimento de técnicas de amortecimento do escoamento; 4ª) por fim a 

fase atual do sistema, chamada de Desenvolvimento Sustentável, onde há a preocupação em dar 

tratamento efetivo aos esgotos e o surgimento de programas que visam à recuperação dos corpos 

d´água, incluindo-se neste conceito a recuperação da qualidade da água e da paisagem, 

reintegrando-os ao ambiente urbano.  

O “Programa Córrego Limpo” destaca-se por ter suas ações concentradas em áreas urbanas 

já consolidadas, no intuito de corrigir as deficiências dos sistemas de esgotamento já implantados, 

garantindo que as vazões produzidas sejam em sua totalidade destinadas ao tratamento. Iniciado em 

2007 o programa tem ação conjunta entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a SABESP, com o 

objetivo de despoluição dos cursos d’água por meio de novas ligações domiciliares, 

complementações de coletores, remoção de ligações clandestinas de esgotos em galerias de águas 

pluviais e limpeza e remoção de lixo do leito e das margens. O indicador de eficiência utilizado pelo 

Programa é a redução da Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO5-2. Entre 2007 e 2010 foram 

despoluídos 100 córregos, contemplando 140 km lineares de córregos e a retirada de 1,05 m³/s de 

esgoto. Atualmente está em curso a terceira fase do programa, com previsão de despoluição de 52 

córregos até o final de 2012.  

ÁREA DE ESTUDO 

Para o estudo, foram utilizados córregos da zona oeste do município de São Paulo, 

pertencente à primeira etapa do “Programa Córrego Limpo”. São eles: Nascente do Sapé, Córrego 

José de Araujo, Córrego Caxingui, Córrego Corveta e Córrego Ibiraporã. Suas bacias passaram pelo 

processo de despoluição com a eliminação de cargas pontuais, iniciado em janeiro de 2009 e 
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concluído no final deste mesmo ano. O Gráfico 1 mostra a evolução da média mensal da DBO5,20 

nestes córregos, cujos valores foram obtidos pelo monitoramento mensal feito pela SABESP no 

período de janeiro de 2007 até janeiro de 2012.  

Gráfico 1 – Evolução da Média mensal da DBO5,20 (mg/L) (2007-2012) nos córregos da zona oeste 

pertencentes à primeira etapa do "Programa Córrego Limpo". 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Através da serie histórica de DBO5,20 monitorada mensalmente pela SABESP nos córregos 

do programa, foi possível comparar a diferença entre as médias antes e depois das intervenções e 

obter o grau de significância desta diferença. Para o teste estatístico, foram utilizadas as médias da 

DBO5,20 no período anterior às intervenções do programa, (Jan/2007 a Dez/2008); e após a 

conclusão das intervenções do programa, (Jan/2010 a Dez/2011). Excluíram-se, portanto, as 

medições feitas durante a execução das obras de intervenção, considerando somente a situação antes 

e depois do processo de despoluição. A diferença entre médias dos dados amostrais foi feita 

utilizando o teste T (Paramétrico) para dados pareados (antes e depois). Os resultados obtidos são 

apresentados a seguir. 

RESULTADOS 

A hipótese adotada H0 = as intervenções não surtiram efeito sobre a DBO, foi rejeitada pelo 

teste T paramétrico. Aplicando o teste T (Paramétrico) para duas amostras pareadas, temos que a 

média entre as diferenças entre o grupo antes e depois é de 65,86; O erro padrão é de 9,63; e por fim 

o valor obtido para o T é de 6,84. Assim para o nível de significância 0,05 e grau de liberdade 23, 

pela Tabela de T crítico de Student (ZAR,1996), obtemos o T crítico de 2,064. Rejeita-se a hipótese 

H0, ou seja, há efeito considerável das intervenções do programa sobre a DBO dos córregos. 

CONCLUSÃO 

A análise dos resultados mostrou que houve efetiva redução do lançamento de esgoto bruto 

nos córregos. Visualmente constata-se esta redução, conforme mostrado no Gráfico 1, mas também 

o teste T paramétrico confirmou a diferença de médias das séries monitoradas antes e depois da 

execução do Programa. Este resultado é importante, pois mostra a necessidade de se ter como meta 

a qualidade da água do corpo hídrico e também a necessidade de tratar de forma mais abrangente o 

processo de despoluição. A atuação conjunta das duas entidades, PMSP e SABESP, permitiu tratar 

o problema de forma mais completa, resultando na reincorporação dos córregos à paisagem urbana, 

com melhoria ambiental e da qualidade de vida no seu entorno. O monitoramento contínuo dos 

córregos é importante para que haja a manutenção do sistema, não permitindo o retorno de 

condições de qualidade da água ruins e melhorando a gestão de bacias urbanas.  
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