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Percentual de carga orgânica proveniente da cidade de São Paulo, lançado 
no reservatório Guarapiranga.

INDICADOR

REDUZIR EM 15REDUZIR EM 15%%  O TOTAL DE CARGA O TOTAL DE CARGA 
ORGÂNICA (PROVENIENTE DA CIDADE DE ORGÂNICA (PROVENIENTE DA CIDADE DE 
SÃO PAULO) LANÇADA NO RESERVATÓRIO SÃO PAULO) LANÇADA NO RESERVATÓRIO 
GUARAPIRANGAGUARAPIRANGA

ODS VINCULADOS

Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e pro-
mover a utilização sustentável do espaço público.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

META 67META 67

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

SEHAB, SGM, SVMA

INICIATIVAS

a) Formar grupo de trabalho entre Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado 
de São Paulo com o objetivo de desenvolver modelagem para monitoramento 
da carga orgânica;

b) Realizar a fiscalização integrada das áreas verdes para estancar novas ocu-
pações irregulares e preservar faixa mínima entre as ocupações irregulares e a 
linha d´água dos mananciais (parques lineares);

c) Implementar programas de saneamento (redes de água de coleta) e trata-
mento de cargas difusas;

d) Realizar serviços de drenagem de águas pluviais e de córregos;

CONTEXTO

A Bacia do Guarapiranga é um importan-
te reservatório de abastecimento hídrico, 
responsável pelo fornecimento de água 
potável para quase 6 milhões de habitan-
tes, que se estende por mais de 638 km², 
abrangendo parte da cidade de São Pau-
lo e outros municípios vizinhos. Somente 
na capital, a bacia conta com 233 km² de 
seu território distribuído no município, 
onde cerca de 700 mil pessoas residem 
em sua maioria, sob condições irregu-
lares, sem acesso a saneamento básico, 
despejando seus efluentes em córre-

gos, ribeirões e rios que desaguam nos 
principais afluentes da represa, geran-
do aumento significativo nos índices de 
carga orgânica presente na água. Diante 
do problema, é imperativo que Prefeitu-
ra e Estado trabalhem no controle e na 
redução desses índices, impedindo no-
vas ocupações, regularizando núcleos 
já consolidados através da execução de 
obras e no fornecimento de habitação 
digna àqueles que porventura venham a 
ser removidos de seu local de origem.

REGIONALIZAÇÃO (PROJEÇÃO QUADRIÊNIO)

Planejamento regionalizado da Meta 67.  
O mapa apresenta as subprefeituras  
banhadas pela reservatório Guarapiranga.


