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O Volta Pinheiros é um movimento apartidário que luta pela

despoluição do Rio Pinheiros. Buscamos reunir diversos atores da

sociedade para dialogar sobre o assunto: cidadãos, prefeitura,

governo do Estado (Sabesp, DAEE, EMAE, CETESB). Hoje, não aceitamos

as linhas gerais do projeto apresentadas através dos meios de

comunicação ou canais oficiais e cobramos pelo projeto completo do

“Novo Pinheiros” para conhecer orçamento detalhado, prazos, metas,

empresas envolvidas. O poder público tem a obrigação de fornecer

essas informações a todos os cidadãos (sem que para isso necessite

recorrer a Lei de Acesso à Informação). A palavra chave é

“transparência”.







VONTADE POLÍTICA.
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MISSÃO
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O QUE O DORIA

PROMETEU:



ALÉM DO DORIA, VÁRIOS GOVERNOS 
JÁ USARAM O RIO COMO PLATAFORMA 
POLÍTICA:

2017 Fez desassoreamento
no Tietê.
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Comandou o Estado de
1987 a 1991 e autorizou
a Sabesp a instalar
tubulações que levassem o 
esgoto à estação de 
tratamento. A empresa
ligou o esgoto das casas às
galerias de água da chuva
que deságuam no córrego 
Tremembé.

2016 Fez obras de pôlder e 

desassoreamento no Tietê.
2010 Assinou inícios de obras

de canalização e instalação

de coletor-tronco do 

córrego Pirajuçara.

2010 Assinou série

de contratos para 

desassoreamento.

2000 fizeram obras de 

aprofundamento e 

alargamento de calhas no 

rio Tietê. Com investimento

de 500 milhões de dólares, 

por 8 anos, fez 290 mil 

ligações de esgoto e 1.500 

km de redes coletoras.

Em 92, lançou o Projeto Tietê,   
que previa ampliar a coleta
e o tratamento de esgoto. 
Parceiros: Caixa, BID, BNDES E 
SABESP. Previsão: rio limpo
em 2005. Orçamento: 1,1 
bilhão de dólares e resultou
em apenas 3 novas estações
de tratamento.

2016 Fez 

desassoreamento no 

Tietê.

Geraldo Alckmin Geraldo Alckmin Fernand Haddad Alberto Goldman José Serra

Mário Covas Fleury Quércia
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Em 2001, ele anunciou o 

Projeto limpeza do Pinheiros, 

por meio da flotação. Foram

gastos 80 milhões de reais e

não trouxe resultados.

Geraldo Alckmin 



CONFIANÇA POLÍTICA.

CONFIANÇA POLÍTICA.

CONFIANÇA POLÍTICA.

DIFICULDADE
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No Brasil, 100 milhões vivem sem acesso a 

rede de esgoto. E 35 milhões sem água.

Serão necessários mais 50 anos para 

universalizar, pois o avanço anual é de 

1,3%.

Segundo o Trata Brasil, precisaríamos

investir R$ 22 bilhões anuais, mas o Brasil

todo investe só 7,8 bilhões em água e 

esgoto.

#VOLTAPINHEIROS PROJETO 2020

O QUE
VIVEMOS



30% do esgoto de São Paulo não é

tratado e 13% não é coletado.

Mancha de poluição do Tietê aumentou

34% em relação ao ano anterior. Hoje

são 163 km de trecho poluído, entre Mogi 

das Cruzes e Cabreiva. Em 2018, eram

122 km.
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O QUE
VIVEMOS



MUITO DISCURSO, MAS 

POUCO FOI 

APRESENTADO 

OFICIALMENTE.
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O Pinheiros recebe os seguintes afluentes: ribeirão Jaguaré, rio Pirajuçara, córrego Poá, córrego 
Belini, córrego Corujas, córrego Verde, córrego Iguatemi, córrego Sapateiro, córrego Uberaba, 
córrego Traição, córrego Água Espraiada, ribeirão Morro do S, córrego Ponte Baixa, córrego 
Zavuvus e Córrego Olaria. 

As nascentes destes córregos estão parte em São Paulo, parte no município de Taboão da Serra 
e parte no município de Embu das Artes.

BACIA
HIDRO

GRÁFICA
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https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rrego_Piraju%C3%A7ara
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rrego_Corujas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rrego_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rrego_Uberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rrego_Ponte_Baixa


70 milhões serão investidos

em desassoreamento via EMAE. 

Meta primeira etapa: 1,2 milhão de m3. 

Não foram informadas todas as etapas.
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O QUE
SABEMOS



Investimento de R$1.5 bilhão no Projeto

Novo Pinheiros, sem BNDES, mas 

contando com o BID e com New 

Development Bank. E mais R$3.1 bilhões

de iniciativa privada através de PPPs.

Vários grupos chineses se interessaram.
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O QUE
SABEMOS



Duas licitações estão concluídas (Zavuvus e 

Pedreira), duas estão em fase final do 

processo. (Ponte Baixa/Pedreira e 

Corujas/Rebouças).
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O QUE
SABEMOS



Espera-se ter todas as 14 licitadas no mês de 

outubro.

Em novembro, está previsto publicar o edital

das estações de tratamento das áreas

informais.
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O QUE
SABEMOS



Novidade: a estação de tratamento de 

recuperação da qualidade da água

será colocada diretamente nos

córregos para não poluir o Rio Pinheiros.

E a coleta de lixo flutuante/Ecoboat

virá para dentro do afluente. 
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O QUE
SABEMOS



As empreiteiras entram com o 

investimento, mas se a demanda

bioquímica de oxigênio não for menor

que 30mg/l as futuras empresas não

recebem.
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O QUE
SABEMOS



Os consórcios/empreiteiras terão que 

ligar 500 mil residências que ainda

jogam diretamente no Rio Pinheiros.
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O QUE
SABEMOS



Segundo o Presidente da Sabesp, em 16 de 

Agosto 2019: 
quem pegar o Água Espraiada, terá que

encaminhar 44 mil economias para 

tratamento, conversar com as 

comunidades para executar as obras de 

ligação, construir interceptores e manter a 

demanda bioquímica. Se não atingir a 

meta, não receberá. 
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O QUE
SABEMOS
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TUDO QUE TEMOS DE 

INFORMAÇÃO, ATÉ 

AGORA, CHEGA ATRAVÉS 

DO GOVERNADOR JOÃO 

DORIA, O PRESIDENTE DA 

SABESP BENEDITO BRAGA 

E DO SECRETÁRIO DO 

MEIO AMBIENTE MARCOS 

PENIDO. 

MAS JÁ TEMOS UM 

MARAVILHOSO MIRANTE.



#VOLTAPINHEIROS PROJETO 2020





Círculo vicioso: o atual Governador 

não terminará o mandato.

Se descompatibilizará no início de 

2022 para se candidatar.
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O QUE
IMAGINAMOS



Projeto
para 
limpeza
do Rio.
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Despoluição dos 
afluentes.

Aumento das tarifas 
com menor 
rejeição.

Mais saneamento 
básico.

Melhor
gestão
das verbas.

Educação da 
população.

500 mil 
estabelecimentos sem
sistema de coleta.

Revitalização                  
do entorno.

Expansão do 
movimento de limpeza 
para o Tietê     e outros 
municípios.

Produção de 
energia
pela Billings.

Novas parcerias.

O CÍRCULO
VIRTUOSO

Transporte e lazer.

Eventos e turismo.
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Rio 

Manzanares
As marginais que sufocavam

o rio foram enterradas. Acima, 

parques passaram a ligar os

bairros, estabeleceram novas

formas de mobilidade e um novo 

modo de viver. 

São 6 km de vias lineares

transformadas em parques

e três anos de construção:                  

a capital encarou o desafio de 

devolver um rio aos cidadãos.
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Caminhar às margens era impensável há 3 anos, hoje virou prática da população fazer exercícios

físicos, passear e praticar esportes no Parque Madrid Río.

As margens deixaram lugares transitórios para virar um “lugar de experiência”.

Onde antes havia esgoto, agora existem árvores, peixes e pássaros de todas as cores. 

Recuperação da biodiversidade ao deixar o rio fluir. A melhora da qualidade no entorno.

População não tinha facilidade de ir para o centro da cidade. A locomoção pelo Parque Linear 

Manzanares diminuiu na taxa de desemprego e até a frequência à escola.
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Rio Sena
A partir de 1960, os franceses passaram a exigir de seus governantes estações

de tratamento de esgoto, e a  meta é que este ano o Sena esteja 100% 

despoluído. Há até um incentivo em dinheiro para os agricultores que vivem

às margens não sujarem as águas. O controle é intenso. Veja o resultado:
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Canais de 

Copenhague
Reconstruíram as galerias 

pluviais, estabeleceram 

reservatórios de  água em 

pontos estratégicos para 

armazenar água da chuva. 

O encanamento de esgotos              

foi melhorado. 

O lixo passou a ser incinerado.
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Córrego 

Cheonggyecheon

Em 2002, urbanistas decidiram derrubar as vias

para revitalizar a área.

O projeto levou em torno de 3 anos e custou

por volta de 281 milhões de euros. Foi criada

uma linda área verde ao longo do centro da 

cidade. 

Além de possuir águas extremamente limpas e 

bem tratadas, o córrego também é um ponto

turístico.

O prefeito, na época, Lee Myung-bak acabou

virando presidente em 2007 pela sua

capacidade de transformação.
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Hudson Yards
Nova Iorque acaba de construir um novo bairro. Aspiracional. 

Hipervalorizado, chique, mas conectado com arte e cultura. 

Financiado pela iniciativa privada. Integrando com a 

população. Atrativo ao turismo. Potencializador da imagem 

da cidade.
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MAIS
VISIBILIDADE
Como o MASP e o Parque do 
Ibirapuera, o Rio Pinheiros é, talvez, o 
terceiro maior ícone da cidade. Uma 
área rica em oportunidades para que 
marcas se interessem em financiar o 
projeto junto com os Governos 
Estadual e Municipal.
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Para os governos, o legado é eterno.

Trazer de volta o Rio é exemplo de seriedade e 

respeito.

Criação de 
receita através de 
geração de 
energia e reuso 
da água.

2
Parte
da história
da cidade.

3
Pensamento 
longevo.

4
Exemplo
de que
a mudança
é possível.

5
Gestão 
competente.

6
Projeção 
nacional.

7
Respeito           
às futuras 
gerações.
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Para as empresas, o benefício é imenso.
Trazer os cidadãos de volta ao convívio com Rio é ganhar 20 milhões de 

lovers.

ESPORTES

Revitalização
da ciclovia e 
criação de pista de 
running.

ALIMENTAÇÃO E 
BEBIDAS

Quiosques,
bares e 
restaurantes.

CONSTRUÇÃO, 
HOMECARE, 
SAÚDE

Cuidado com os 
pomares e jardins.

AUTOMOTIVAS E 
MOBILIDADE

Balsas de transporte  
de passageiros.

ESPORTIVAS, 
ALIMENTAÇÃO

Escolas de esportes    
e áreas de treino.

BANCO, TELEFONIA, 
INFRAESTRUTURA, 
SERVIÇOS

Eventos musicais,
artísticos e culturais.



A SABESP: 50,3% ESTADO. 
49,7% PRIVADA.

LUCRO SEMESTRE 2019: 
R$1,1BI.

DIVIDENDOS ACIONISTAS: 
R$307 MI.
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A SABESP É MUITO MAIS QUE 
UMA FERRAMENTA POLÍTICA E 
ECONÔMICA:

QUE EMPRESA TEM EM SEU
CORE DE NEGÓCIO UM 
BENEFÍCIO SOCIAL?
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MUDANÇA DE VISÃO:

ESSE NÃO É UM RIO DE 
EXCREMENTOS, É UM RIO DE 
DINHEIRO.
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NÃO É SÓ SOBRE CHEIRO,  
CAPIVARAS E BIKES.

É SOBRE QUALIDADE DE 

VIDA, EMPREGO E MAIS

OPORTUNIDADE.

E DAR ISSO ÀS PESSOAS.
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ACREDITAMOS QUE                       
O GOVERNO TEM O               
PROJETO CORRETO SIM.

MAS NÃO TERÁ TEMPO          
HÁBIL E COMPROMISSO
DE FAZÊ-LO ACONTECER.

#VOLTAPINHEIROS PROJETO 2020



#VOLTAPINHEIROS PROJETO 2020

O QUE O DORIA 

DEVIA TER

PROMETIDO:



#VoltaPinheiros



OBRIGADO ;)
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