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1. Antecedentes

 Objetivos: recuperar e proteger as represas, rios e córregos utilizados 
para o abastecimento da Grande São Paulo e melhorar a qualidade de vida 
da população residente em áreas de mananciais.

 Justificativas: degradação da qualidade das águas de mananciais, 
disponibilidade hídrica crítica na bacia hidrográfica do Alto Tietê, onde se 
localiza a região metropolitana de São Paulo; ausência de controle no uso 
do solo; limites impostos pelo marco regulatório previstos na antiga Lei de 
Proteção dos Mananciais; elevado contingente populacional associado 
predominantemente de baixa renda e; expansão urbana desordenada e 
irregular; 

 Situação atual: Sabesp assinou acordo de empréstimo em 28/10/2010. 
Estado deverá assinar Acordo em maio/2010. Prefeituras assinarão 
Acordos até final de 2010.
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2. Cadeia de Resultados

Insumos Atividades Produtos Resultados Resultados

de longo

prazo

Equipes dos 
executores: 
Governo do 
Estado 
(Secretarias de 
Saneamento e 
Energia, do 
Meio Ambiente, 
Sabesp e 
CDHU), e as 
Prefeituras de 
São Bernardo 
do Campo e 
Guarulhos.
Orçamento: 
US$ 230 
milhões

•…

• Manutenção dos 
mananciais para
abastecimento
público de água
para a população
de RMSP

• Reversão da
tendência de 
degradação dos 
Mananciais da
Região
Metropolitana dos 
Mananciais;

•Número de pessoas
beneficiadas pela
urbanização;

•Número de famílias
reassentadas;

•Número de novas 
ligações no sistema
de esgoto
executadas;

• Melhoria do IQVU -
índice de qualidade
de vida urbana;

• Aumento na
qualidade da
água das Águas
dos Mananciais;

• Urbanização e 
Infra estrutura
para população
de baixa renda;

Urbanização de 
favelas e infra-
estrutura urbana 
para comunidades 
de baixa renda; 
construção de 
conjuntos 
habitacionais; 
implantação de 
sistema de esgotos; 
melhorias de 
sistemas de 
abastecimento de 
água; estudos e 
melhorias no 
controle da 
qualidade da água; 
implantação de 
parques; melhorias 
nos sistemas de 
resíduos sólidos; 
educação ambiental
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3. Perguntas básicas da pesquisa

1. Com a implantação da urbanização de favelas e 
implantação de infra-estrutura urbana houve impacto 
sobre a valorização imobiliária na área abrangida pelo 
programa?

2. Com a implantação das ações de saneamento 
ambiental e de recuperação urbana houve impacto 
sobre a qualidade da água dos mananciais?

3. Com a implantação das ações de recuperação urbana 
houve impacto sobre o atendimento e acesso a 
equipamentos urbanos de serviços públicos?

4. A regularização fundiária será um instrumento de 
incentivo à execução de benfeitorias pelos moradores 
nas suas moradias?
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4. Indicadores de Resultado

 IQA – índice de qualidade de água dos 
mananciais;

 IAP - índice de qualidade de água para o 
abastecimento público;

 IVA - índice de qualidade de vida 
aquática;

 IQVU - índice de qualidade de vida 
urbana;

 IVU - índice de valoração urbana do 
imóvel;
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5. Estratégia/Método de Identificação

 O grupo de tratamento será um conjunto de até
100 favelas em São Paulo e São Bernardo do
Campo e o grupo de controle serão 100 favelas
nos mesmos municípios não inseridas no
programa e selecionadas a partir de
características homogêneas.

 Método de Identificação: Matching com Diff in 
Diff e Descontinuidade de Desenho.   

 Para responder a questão 4 será utilizado o 
método de Distribuição Aleatória no grupo de 
tratamento em 3 favelas de São Bernardo do 
Campo.
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6. Dados e Amostra
 Dados:

 Relatório da qualidade das águas interiores do Estado de 
São Paulo (Cetesb);

 Base de Dados necessários para o cálculo do IQVU;

 Pesquisa de mercado imobiliário;

 Valor de benfeitorias;

 Perfil das famílias selecionadas.

 Amostra: a determinar com níveis de significancia de 5% e 
de potência entre 80 e 90%.

 Grupo de Tratamento: dentro das 100 favelas será 
selecionada amostra aleatória de famílias com número a 
ser determinado;

 Grupo de Controle: dentro das 100 favelas será 
selecionada amostra aleatória de famílias com número a 
ser determinado;

 Conjunto aleatório de famílias do grupo de tratamento
de 3 favelas do Programa (3.500 famílias)
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7. Calendário/Plano de Trabalho

 Definição dos grupos até o final de 2010;

 Execução do levantamento de dados e
definição da Linha de Base até 31 de março de
2011;

 Desenhar uma avaliação de impacto
experimental com área de aplicação macro e
micro até 30 de junho de 2011;

 Monitoramento e pesquisa de 2011 a 2013;
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8. Fontes de Financiamento

 Financiamento Banco Mundial = US$ 130 milhões

 Contrapartidas

 Governo de SP = US$ 56,5 milhões

 Sabesp = US$ 25 milhões

 Pref. São Bernardo do Campo = US$ 18 
milhões

 Pref. Guarulhos = US$ 10 milhões


