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Tamanduateí

T1 Av. dos Estados X R. Chipre (S. André- SP) 23.37.24 46.32.29

T2 Av. do Estado X R. São José 23.36.35 46.32.43

T3 Av. do Estado,  altura do nº 2714 23.36.43 46.33.23

T4 Av. do Estado X R. Francisco Rebelo 23.36.24 46.33.57

T5 Av. do Estado X Av. Conde F. Matarazzo 23.36.14 46.34.12

T6 Av. do Estado X R. Mariano Pamplona 23.36.02 46.34.37

Meninos

M1 Av. Guido Aliberti X R. Gal. Estilac Leal 23.38.57 46.34.13

M2 Av. Guido Aliberti X Praça Mauá 23.38.50 46.34.36

M3 (Ribeirão dos Couros) Av. Dr. Rudge Ramos, 1740 23.38.34 46.35.02

M4 Av. Guido Aliberti, 2842 X Pte Estr. das Lágrimas 23.37.56 46.34.56

M5 Av. Guido Aliberti X R. São Paulo 23.37.18 46.34.56

M6 Av. Guido Aliberti X Av. Almirante Delamare 23.36.42 46.34.50

M7 Av. do Estado X C.M.P.V. Pref. Luis Tortorello 23.35.59 46.34.44

Córrego Utinga

UT1 R. Alegre, 1340 23.37.37 46.32.52

UT2 Av. Goiás X Av. da Paz 23.37.32 46.32.48

UT3 Av. do Estado X R. Com. Júlio Pignatari 23.37.23 46.32.31

Córrego das Grotas

G1 R. Gal. Humberto de A.C. Branco, 590 23.38.18 46.33.03

Córrego dos Moinhos

MO BB (Bombeiros) Av. Goiás, 2101 X A. Pres. Kennedy 23.36.59 46.33.21

MO Saída Av. do Estado, altura do nº 2714 23.36.44 46.33.23
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A região do Grande ABC, importante polo da região metropolitana de São Paulo, 

caracteriza-se por ser uma área industrializada e possuir grande demanda por moradias.  Parte da 

região faz uma interface com o Parque Estadual da Serra do Mar e áreas de preservação ambiental 

como é o caso do reservatório Billings. É interessante verificar que de um lado existe a necessidade 

de preservação por ser uma área de importantes ecossistemas (Mata Atlântica em suas várias 

fisionomias) e importante histórico regional (como a vila de Paranapiacaba, as rotas de tropeiros, 

entre outras) e de outro tem-se as expansões imobiliária, de transporte, do polo petroquímico, de 

industrias automobilísticas e com tudo isso uma população de aproximadamente 2.500.000 

habitantes, com suas necessidades de abastecimento de água e sua produção de efluentes. Em meio 

a todo este cenário encontram-se os rios e córregos, que em sua grande maioria foram 

transformados em esgotos (já canalizados ou ainda a céu aberto). Porém estes rios e córregos 

contam a sua historia e sua presença marcante, principalmente quando em épocas de chuvas eles 

transbordam e vão para suas rotas originais. Sendo assim percebeu-se a importância de um estudo 

mais efetivo destes corpos de água da região. O presente estudo foi desenvolvido no município de 

São Caetano do Sul, uma das 07 cidades da Região do Grande ABC, que possui apenas 15 km2 e 

um total de 150 mil habitantes, pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul-USCS, com o 

objetivo de criar uma ferramenta que possibilite avaliar qual é a contribuição da carga de poluentes 

produzidos pelos municípios da região. Porém para que isso aconteça foi necessário inicialmente 

criar toda a metodologia para este processo. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi criar e/ou 

adaptar  processos metodológicos de campo e de laboratório para o desenvolvimento do Projeto 

IPH. Para isso foi necessário inicialmente acontecer a mobilização e treinamento de voluntários 

(alunos dos diversos cursos da USCS), para esta etapa foram feitas várias chamadas nos cursos e 

reuniões para estabelecer um planejamento de atividades. A metodologia para as reuniões foi 

estabelecida com os processos de planejamento participativo. Após a equipe formada foi  

estabelecido o calendário e os pontos de coleta, que foram georeferenciados com GPS (Global 

Positioning System). São estudados os Rios dos Meninos (7 pontos) e Tamanduateí (6 pontos) e nos 

Córregos  Utinga (3 pontos), dos Moinhos (2 pontos), das Grotas (1 ponto) e Ribeirão dos Couros 

(1 ponto - foz), como pode ser visto no mapa 1 e na tabela 1 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Pontos de Coletas 

 

Tabela 1: endereços e georeferenciamento dos ponto 
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Foi realizado um estudo para a verificação dos materiais necessários para as coletas e para a 

preservação das amostras. O Início das coletas se deu em outubro de 2010 e elas acontecem uma 

vez ao mês. Para isso no dia são formados quatro grupos que saem à campo para coletar as amostras 

nos referidos rios, com duração aproximada de 3,5 hs dependendo da situação e acessibilidade dos 

locais e do tempo/clima. As amostras são acondicionadas em recipientes próprios (esterilizados 

anteriormente) e levadas ao laboratório da universidade onde são feitas as análises. As análises 

realizadas são físico-químicas, microbiológicas, organolépticas. Também são realizadas avaliações 

socioambientais das áreas próximas aos pontos de coleta.  

Como resultados houve a formação de um grupo com 25 alunos, foram realizadas 05 

capacitações para o treinamento do processo e o entendimento do projeto e da importância dos rios 

da cidade. Fazem parte do projeto 6 professores voluntários, e cada um desenvolve uma área do 

Projeto IPH. Foi possível definir os pontos de coleta, adequar os equipamentos e adquirir os 

materiais necessários. A partir de uma adaptação, foi criada a ficha de acompanhamento das coletas, 

e já foram realizadas 12. Existe um banco de dados estruturado para o armazenamento dos 

resultados das coletas e das análises, bem como um banco de imagens com aproximadamente 2000 

fotos (antigas e atuais). Já foram desenvolvidos a partir dos dados do Projeto IPH 05 Trabalhos de 

Conclusão de Curso – TCC. Foram desenvolvidos espaços nas redes sociais para a divulgação das 

atividades e das ações do Projeto (projetoiph.blogspot.com.br). 

 

 
                                                                                                                   Figura 1: Vista do blog 

 

A presença do grupo nos locais de coleta possibilita uma troca muito interessante com a 

comunidade. Os integrantes do grupo aproveitam para esclarecer dúvidas sobre: os rios, o projeto, a 

importância das análises que são realizadas, além de realizarem troca de informações, 

principalmente com moradores mais antigos, sobre a história local e a mudança da paisagem. 

Possibilitando assim um processo informal de Educação Ambiental em áreas urbanas.  
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