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INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação do bairro Jardim Nakamura, situado no distrito administrativo de 

Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, de um modo geral caracterizou-se pela falta de 

planejamento e consequente destruição dos recursos naturais, incluindo áreas consideradas 

como de proteção ambiental. O aumento populacional da região proporcionou o incremento de 

novos loteamentos urbanos, ocupando áreas em que se encontram ou encontravam nascentes 

de corpos de água que cruzam o território, degradando estes locais e em alguns casos, 

drenando e acabando com algumas nascentes.  

Com a inserção do Agente de Promoção Ambiental (APA) do Programa Ambientes Verdes e 

Saudáveis (PAVS) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Nakamura, sob a gestão do 

Centro de Estudos e Pesquisas Doutor João Amorim, Organização Social de Saúde de 

contrato de gestão pela Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo para a região, juntamente 

com os Agentes Comunitários de Saúde, foi desenvolvido um mapeamento de corpos d’água, 

sendo identificada uma nascente canalizada, popularmente conhecida como “da dona Rita”, 

que situava-se em um espaço de acesso constrito caracterizado por um adensamento 

construtivo bem concretizado rodeado por um arranjo de domicílios. 
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FIGURA 1: Nascente em  área urbana consolidada no bairro do Jardim Nakamura. 
 
O uso da água oriunda dessa nascente sempre fora popularizado e comunitário, 

caracterizando-se como uma solução alternativa coletiva de abastecimento de água, conforme 

Portaria MS nº 518/2004, porém nunca houve definição de responsável pelo controle da 

mesma, sendo incerta sua atual qualidade e potabilidade, além disso, sua localização 

inviabilizava muitos dos moradores usufruírem o bem, visto que no período noturno ou início da 

manhã, horário que muitos possuíam disponibilidade para coletar água, o acesso era 

prejudicado pela ausência de iluminação, provendo ainda riscos à segurança dos moradores.  

Por meio de discussão de equipe da UBS, a exposta situação de uso constante dessa solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água destacou-se como primordial interesse da saúde 

pública e, não obstante, de importância para a preservação ambiental dessa fonte natural, 

sendo, em acordo com a equipe Saúde de Família, prioridade o desenvolvimento de ações 

com intuito na conservação da nascente.  

OBJETIVOS 

Objetivo geral: desenvolver estratégias de conservação de nascente em área urbana 

consolidada. 

Objetivos específicos: viabilizar monitoramento de qualidade da água oriunda da nascente; 

promover educação ambiental aos moradores quanto ao tema água; melhorar o acesso da 

nascente com técnicas sustentáveis; 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Identificada a necessidade em articular-se uma rede intersetorial para alcançar os objetivos 

propostos. 

Inicialmente, por meio do PAVS, a Supervisão de Vigilância em Saúde, especialmente o setor 

de Vigilância Ambiental, fora comunicada da identificação do manancial, solicitando-se a 

inclusão da mesma no Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à 

Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua). Prontamente a equipe dedicou-se a 

viabilizar a coleta da água. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de controle de 

Qualidade em Saúde para análise num período máximo de 24 horas. No local da coleta foram 

realizadas medições de temperatura, pH e Cloro Residual Livre. Os demais parâmetros foram 

analisados posteriormente no laboratório: cor, odor turbidez, fluoreto, ferro, nitrato, amômia, 

bactérias heterotróficas, coliformes totais, coliformes termotolerantes e escherichia coli.  

No território, serviços de assistência social foram contatados para o desenvolvimento de ações 

educativas com seus usuários. Os Centros para Crianças e Adolescentes (CCA) e para 

Juventude (CJ) pactuaram parceria com a UBS e realizaram com apoio do APA, Agente 

Comunitário de Saúde e equipe de enfermagem palestras, rodas de conversas e oficinas com 

crianças, adolescentes e jovens moradores do território. De forma que pudesse sensibilizá-los 

quanto ao cuidado com o espaço público/coletivo, principalmente a conservação do manancial, 

juntamente com um grupo de artistas grafiteiros de uma organização sem fins lucrativos o 

PAVS articulou em modalidade de mutirão e oficina um grafite em derredor da nascente, 

repercutindo por toda a comunidade, em comemoração ao Dia da Água. 



 
FIGURA 2: Mutirão e oficina de grafite ao redor da nascente com adolescentes 
 

Todas as ações foram compartilhadas e apoiadas ao parceiro Instituto Favela da Paz, uma 

organização não governamental de atuação no bairro, que por meio do projeto Periferia 

Sustentável acolheu a proposta da conservação da nascente.  

Através de captação de recursos e doações o Instituto Favela da Paz procurou viabilizar, com 

apoio do PAVS da UBS, a instalação de uma medida que pudesse melhorar o acesso da 

nascente com técnicas sustentáveis, especialmente que atendesse a ausência da iluminação. 

Com uma proposta de formação de adolescentes e jovens, curso denominado “Seja 

Sustentável, Seja Funcional”, foi estabelecido em oficina, com a participação dos usuários dos 

CCA e CJ, um sistema de iluminação com alimentação de energia solar, um tipo de “poste 

sustentável solar”.  

O sistema, criado e construído pelo idealizador do curso, Fábio Miranda de Moura, juntamente 
com os alunos, consistiu em uma placa (painel) solar de 30 amperes ligado a um controlador 
de carga de 5 amperes que recebe tal voltagem e a corrente de entrada proveniente do painel 
(estabilizada sempre a 12v). Por meio de uma bateria estacionária de 22 amperes é realizada o 
armazenamento de energia, garantindo uma autonomia de mais de 6 horas ininterruptas de luz. 
Aliado ao sistema foi elaborado uma lâmpada confeccionada pela reutilização de garrafa pet e 
lixos eletrônicos, lâmpadas de luz de emergência, coletadas pelo PAVS, que ao ar livre, 
suspensa por um poste produzido com canos de PVC reutilizados, é acionada por um timer 
digital 12v. 



 
FIGURA 3: Controlador de carga e timer digital utilizado para o sistema de iluminação da 
nascente (á esquerda) e implantação de painel solar de 30 amperes. 
 

 
FIGURA 4: Oficina de confecção de lâmpada com reutilização de lixo eletrônico 
 



 
FIGURA 5: Confecção de lâmpada com reutilização de lixo eletrônico 

 

A elaboração de um poste sustentável solar teve por intuito orientar a comunidade quanto às 

possibilidades de intervenções urbanísticas sustentáveis, auxiliadas de tecnologias renováveis, 

existentes, sensibilizando a minimização de impactos ambientais nas áreas de mananciais, 

mesmo que ocupadas por um adensamento consolidado.  

 
FIGURA 6: Instalação de poste de cano de PVC para iluminação de nascente 
 



 
FIGURA 7: Conclusão de instalação do sistema de captação de energia solar para iluminação 
da nascente 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

As análises da água resultaram que as condições da água da mina deram adequadas para uso 

humano, constando 0,0UM de cor, inodora, 0,1UT de turbidez, pH 5,6, 0,1 mg/L de Amônia, 

6,64 mg/L de Nitrato, ausência de Nitrito, 0,11mg/L de Fluor, apresentando ainda menos de 

500 UFC/ml de bactérias heterotróficas, menor que 2 NMP/100ml de coliformes totais e 

termotolerantes, além de ausência de Escherichia coli.  

Profissionais de saúde da UBS rotineiramente orientam a população quanto ao uso adequado 

da água, informando da preferência pela água do Sistema de Abastecimento Público, visto sua 

garantia de qualidade e monitoramento do tratamento, porém da possibilidade de uso da água 

da nascente, sendo distribuídos e fornecidos hipocloritos de sódio para o tratamento caseiro da 

mesma. 

Juntamente com os atores locais, o PAVS viabilizará a responsabilização oficial pelo controle 

da qualidade da água de solução alternativa coletiva atribuída ao Poder Executivo Municipal da 

nascente. 

Atualmente, com o espaço revitalizado e iluminado perceptivelmente verificasse o contínuo 

cuidado da comunidade com o manancial. O PAVS possui a proposta ainda de coordenar 

ações que possibilitem processos de renaturalização do ambiente, com plantio de mudas 

nativas no entorno, além de estar concluindo mapeamento territorial das ocupações de solo do 

em torno, de forma que garanta a melhor e durabilidade da qualidade do recurso natural.  

Além disso, de fundamental importância, o programa visa manter e potencializar a discussão, 

junto à comunidade, dos aspectos relacionados ao uso adequado, conservação e manipulação 

da água pelos moradores consumidores. 



 

 
FIGURA 8: Foto panorâmica do espaço de acesso a nascente revitalizado 

 
FIGURA 9: Espaço de acesso a nascente iluminado 
 

 

FIGURA 10: APA desenvolvendo práticas educativas com crianças e adolescente em 

manancial 
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FIGURA 11: APA juntamente com a Srª Rita Amara em sua residência de frente a nascente. 

 

 

 



ANEXO: Resultado de análise físico-química e microbiológica da água da nascente.

 

 

 


