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Resumo 

O projeto de pesquisa e extensão teve como objetivo identificar, compreender e mapear as 

dificuldades no acesso à água em diferentes formas de moradia precária, durante a pandemia da 

Covid-19. Para isso, coletou informações a partir de questionário eletrônico, voltado para os 

moradores dessas áreas, principalmente nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. A 

concepção e divulgação da pesquisa foram feitas de forma articulada com os parceiros do 

Laboratório Justiça Territorial (Labjuta) atuantes no território, tais como, a Central de Movimentos 

Populares, a União dos Movimentos de Moradia, uma articulação de favelas e ocupações da zona 

sul, e conta com a parceria de pesquisadoras da Universidade de Michigan (Taubman College). A 

partir de uma visão geral do problema, foram feitas entrevistas em profundidade em nove 

comunidades selecionadas, a fim de detalhar as histórias de falta d’água, construindo diferentes 

cartografias, o que pode configurar mais um elemento de entendimento da Covid-19 na realidade 

urbana paulistana. Os resultados da pesquisa também poderão servir para incrementar a luta da 

população pelo acesso à água limpa, como estratégia de segurança hídrica, bem como contribuir 

para políticas públicas emergenciais e de longo prazo. 
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1. Introdução e Justificativa 

Em março de 2020, quando a pandemia da Covid-19 foi oficialmente confirmada no Brasil, 

imediatamente emergiram muitas preocupações com os moradores de áreas precárias, favelas e 

ocupações das grandes cidades, pois, devido a condição de precariedade e desigualdade em que 

vivem, seriam os mais negativamente afetados pela doença. Isso se confirmou conforme a pandemia 

se prolongou no Brasil. Dentre as várias carências vividas por essa população, a precariedade de 

acesso à água foi uma das reivindicações que ganhou destaque, logo nos primeiros meses da 

pandemia. Sem água, ou com acesso precário à água, seria inviável seguir as recomendações de 

higiene da Organização Mundial de Saúde (OMS) e melhor se proteger do contágio da doença, 

transmitida pelo contato. Os movimentos populares de moradia, os moradores e suas organizações 

comunitárias nos territórios precários das cidades brasileiras, bem como urbanistas e planejadores 

urbanos, entre outros, imediatamente reagiram, expondo, por meio da mídia e do debate público na 

sociedade, as dificuldades da população de baixa renda em seguir tais recomendações. 

Primeiro, porque as moradias em assentamentos precários (favelas, ocupações de glebas e edifícios, 

cortiços, bairros populares e conjuntos habitacionais degradados), frequentemente, são domicílios 

que abrigam grande número de pessoas (gerando o chamado congestionamento habitacional) - o 

que impossibilita o distanciamento físico social recomendado pelas autoridades sanitárias; grande 

parte das residências apresentam más condições de salubridade (pouca insolação e ventilação) e 

se concentram em áreas com alta densidade (populacional e construtiva), onde também faltam 

espaços comunitários para o isolamento dos doentes em quarentena. Além disso, trata-se de uma 

população mais exposta a problemas de saúde e mais dependente do sistema público caso adoeça. 

Muitas dessas moradias, por exemplo em cortiços ou ocupações, compartilham entre várias famílias 

apenas um banheiro fora das unidades habitacionais, o que agrava o risco de contaminação e de 

propagação do vírus. Esses fatores indicam que "ficar em casa", nessas condic ̧ões, não é garantia 

para prevenção à doença.  

Em segundo lugar, a crise sanitária é agravada pela falta de acesso à água nesses assentamentos, 

onde justamente se concentram os déficits de abastecimento de água e coleta e tratamento dos 

esgotos em áreas urbanas. Como cumprir as orientações preventivas de higiene pessoal e 

doméstica, se muitas moradias sofrem falta d’água? O problema do acesso à moradia adequada 

pela população de baixa renda, que está associado aos problemas de acesso ao saneamento, é 

estrutural na urbanização desigual brasileira e se expressa no território urbano (REZENDE; HELLER, 

2008; MARICATO, 2015; FERRARA et al, 2019). A desigualdade de renda, a concentração de 

propriedades privadas por poucos indivíduos, a valorização imobiliária em regiões infraestruturadas 

(que eleva os preços dos imóveis e aluguéis em geral), somada à uma insuficiente e inadequada 

política pública habitacional são, resumidamente, alguns fatores centrais explicativos da permanente 

crise habitacional (KOWARICK, 1979; MARICATO, 1996). Assim, a solução autoconstruída da 

moradia frequentemente ocorre sem estar acompanhada da implementação de infraestruturas. 

Durante a pandemia da Covid-19, as múltiplas vulnerabilidades decorrentes dessa desigualdade, já 

há muito tempo naturalizada pela sociedade em geral, se agudizaram. 
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Apesar da fácil contaminac ̧ão, a condição de desigualdade urbana, social e ambiental ficou evidente 

quando dados mostraram que as pessoas contaminadas de mais alta renda, que acessam os 

serviços privados de saúde e tem mais condições de fazer o isolamento estavam morrendo menos 

do que aquelas na periferia (DUALIBI et al, 2020). Considerando a forma como a doença afeta os 

mais pobres, que também correspondem à população em grande parte negra, alguns autores e 

ativistas passaram a aplicar a noção de racismo ambiental e refletir sobre a luta de classes no 

contexto da pandemia (DAVIS et al, 2020). Ao longo dos meses, a ampliação do contágio e número 

de mortes em distritos periféricos aumentou.   

Nesse contexto, o Laboratório Justiça Territorial (Labjuta) estava desenvolvendo o projeto “Jovens 

Ocupações de terra nas zonas de proteção ambiental de São Paulo: co-projetando estratégias 

urbanas e intervenções táticas”, aqui denominado “Projeto Jovens Ocupações”, junto a favelas e 

comunidades da zona sul de São Paulo. Esse projeto é uma parceria do Labuta com as professoras 

Ana Paula Walker e Maria Arquero da Universidade de Michigan, o Centro Gaspar Garcia de Direitos 

Humanos, a União dos Movimentos de Moradia e a Central de Movimentos Populares, e recebe 

financiamento da Latin American Studies Association – LASA/Ford Foundtion. O recurso do Projeto 

Jovens Ocupações foi importante para dar início ao questionário eletrônico, pois renumerou parte 

da equipe.  

Em 24/04/2020, foi realizada uma reunião online no âmbito do projeto “Jovens Ocupações” com 

mais de 30 participantes entre lideranças da zona sul, pesquisadores do Labjuta e da Universidade 

de Michigan, entre outros parceiros, para apresentação de ideias e entendimento das necessidades 

gerais nas regiões em meio à pandemia. Nessa reunião, um dos problemas identificados foi a falta 

de acesso à água nas favelas e ocupações. Por isso, tornou-se evidente a necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre o tema, pois não há informações públicas e mais detalhadas sobre 

o acesso à água nessas áreas. A relevância e urgência da situação motivou a proposição de 

adaptação do projeto Jovens Ocupações junto à LASA, com a inclusão do tema dentre as atividades 

a serem desenvolvidas até 2021.  

Buscando manter a pesquisa participante e o caráter extensionista, apesar do impedimento do 

contato presencial, foi elaborado um questionário via formulário eletrônico sobre o acesso à água 

nas favelas e ocupações, como meio possível de identificar locais e caracterizar algumas situações 

sobre onde e como o problema estava ocorrendo. A divulgação do questionário foi feita via 

Whatsapp, Facebook (que são as mídias mais acessadas pela população em geral), iniciou-se em 

04/05/2020 e coletou informações até 04/06/2020. A metodologia para elaboração e sistematização 

do questionário é apresentada a seguir.  

Ainda em maio de 2020, a Universidade Federal do ABC abriu edital (Edital UFABC nº 48/2020 - 

REIT 11.01) para projetos de pesquisa e extensão relacionados à pandemia da Covid-19. A equipe 

considerou uma oportunidade para o desenvolvimento do tema, com ampliação de pesquisadores e 

recursos. Em 09 de junho, o projeto “Cartografias do acesso à água em moradias precárias na 

pandemia da Covid-19” foi aprovado, com a ressalva de necessitar aprovação do Comitê de Ética 

da universidade, o que aconteceu de 01 de julho de 2020.  
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Com a aprovação do projeto pela UFABC foi possível ampliar o escopo da pesquisa e propor novos 

produtos, como um site e uma publicação. A UFABC também financiou duas bolsas de extensão 

para estudantes de graduação. Além disso, outros pesquisadores de graduação e pós-graduação 

se somaram voluntariamente à equipe, contribuindo muito para o andamento dos trabalhos. 

No presente projeto, elaboramos a hipótese de que com a pandemia, moradores que vivem em 

moradias precárias na RMSP, com limitado acesso à água limpa regularmente, terão seu acesso 

ainda mais precarizado e utilizarão diferentes estratégias para garantir o acesso à água, que vão 

além do abastecimento formal das prestadoras de serviço. O objetivo geral foi identificar e mapear 

a situação do acesso à água limpa em diferentes formas de moradias precárias, durante a pandemia 

da Covid-19, bem como entender as soluções adotadas pelos moradores para superar a falta d’água 

e os impactos disso em seu cotidiano.  

A pesquisa se organizou em duas etapas. A primeira etapa foi trabalhar os dados coletados pelo 

questionário via formulário eletrônico (Google forms), a partir do qual foi possível identificar 

comunidades e tipos de problema de acesso à água bastante diversificados. O questionário foi de 

preenchimento anônimo, e a localização foi feita com o código de endereçamento postal (CEP), o 

que permitiu espacializar as respostas. Esse questionário permite aferições qualitativas, pois não foi 

concebido para fins estatísticos e quantitativos. Os dados foram coletados na Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), mas obteve-se um maior número de respostas na zona sul de São Paulo, o 

que refletiu o engajamento das comunidades locais no projeto.  

A partir desse quadro geral, foi elaborada uma segunda etapa, na qual foram selecionados nove 

assentamentos no município de São Paulo, para o desenvolvimento de “narrativas do acesso à 

água”, com a realização de questionários em profundidade. Por fim, também buscou-se levantar as 

ações institucionais de órgãos públicos, principalmente da Sabesp, voltados às favelas e ocupações 

durante a pandemia. 

Esse conjunto de informações gerou produtos que visam divulgar, em linguagem acessível ao público 

em geral, os temas trabalhados. A interlocução com os movimentos de moradia e entidades 

populares caracterizou a forma como o projeto foi concebido, realizado e finalizado em produtos 

finais.  

É importante destacar os limites, dificuldades e necessidades de adaptações para se realizar um 

projeto de pesquisa e extensão no contexto da pandemia. Um projeto de extensão pressupõe a 

interação da equipe da universidade com a comunidade externa e não acadêmica. Nesse sentido, 

foi necessário um grande esforço de organização e colaboração da equipe para que todas as 

atividades fossem feitas de modo remoto. Participaram da equipe membros da União do Movimento 

de Moradia, militantes que estavam também atuando na linha de frente na entrega de cestas básicas 

em diversas comunidades em São Paulo. As pesquisadoras Sheila Cristiane e Marilene Ribeiro foram 

o ponto de contato da pesquisa com os territórios populares. Apesar de a equipe estar impedida de 

realizar pesquisa de campo, a atuação dessas pesquisadoras viabilizou uma importante parte do 

trabalho. Elas auxiliaram, junto com Benedito Barbosa, a divulgação do questionário, participaram 
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das reuniões da equipe sempre contribuindo com o ponto de vista do morador das favelas e 

ocupações, além de realizarem, na segunda etapa, a aplicação do questionário presencial em 9 

comunidades. Esse trabalho seguiu um protocolo de segurança, para evitar que as pesquisadoras 

contraíssem a doença. Nesse processo, podemos dizer que contribuímos para um início de formação 

de pesquisadoras populares, e destacamos os aprendizados que tivemos dessa troca ao longo deste 

relatório.   

Devido ao afastamento social foi necessária a utilização frequente de plataformas online, mas 

notamos que há perdas decorrentes do trabalho desenvolvido à distância, que demanda esforços 

adicionais de concentração, escuta, disponibilidade de superar barreiras de entendimento, além dos 

limites quanto à capacidade do computador individual de cada um da equipe em realizar as tarefas 

necessárias. Ao longo do processo, alguns membros da equipe ficaram doentes, tanto de Covid-19 

como de outras enfermidades. Apesar desses limites, o comprometimento da equipe - formada por 

bolsistas e voluntários, desde o nível de graduação ao de pós-graduação - tornou o projeto possível 

e viável. Seus resultados, apresentados a seguir, são relevantes para o entendimento do problema 

em foco e espera-se que possam contribuir para o avanço de suas possíveis soluções.  

Os bolsistas de graduação do presente projeto foram: Elton Aparecido Tavares Alves, da Engenharia 

ambiental urbana e Gabriel Ancilotto Idú, do Bacharelado em Planejamento Territorial. Elton atuou 

no grupo que trabalhou o banco de dados e a produção das cartografias, enquanto Gabriel realizou 

o levantamento das ações da Sabesp e prefeitura nas favelas no contexto da pandemia. Os relatórios 

de ambos foram entregues em 2020 e aprovados.  

A partir dessa pesquisa, desdobramentos e continuidades também foram prospectadas, o que 

resultou na ampliação da investigação para a região do ABC, em novo projeto de extensão 

coordenado pelo Lepur em parceria com o Labuta e que será desenvolvido em 2021. 
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2. Metodologia 

Este projeto de pesquisa e extensão combina diferentes métodos de investigação e atuação junto 

às comunidades participantes de pesquisa anterior em desenvolvimento no Laboratório Justiça 

Territorial da UFABC, particularmente, uma articulação de favelas e ocupações da zona sul de São 

Paulo, além da Central de Movimentos Populares (CMP) e União dos Movimentos de Moradia 

(UMM), e da parceria acadêmica com professoras da Universidade de Michigan (trata-se da 

pesquisa “Young Land Occupations in Sao Paulo’s Zones of Environmental Protection. Co-Designing 

Urban Strategies and Tactical Interventions”, que denominamos aqui “Projeto Jovens Ocupações”). 

O método que orienta o trabalho baseia-se na co-construção horizontal e participativa de 

conhecimento, conforme os fundamentos da pesquisa-ação segundo Thiollent (1994). Para o autor, 

a concepção e organização da pesquisa-ação inclui um roteiro com diversos aspectos práticos 

avançando em fase exploratória na pesquisa de campo, engajando os sujeitos sociais na produção 

do conhecimento, ou seja, a pesquisa se desenvolve a partir da interação e contato entre os 

envolvidos. No momento da pandemia e consequentes práticas de isolamento social, em que o 

contato presencial não pode ser realizado, esse referencial precisou ser adaptado. Por isso, os 

organizadores do projeto no laboratório têm realizado reuniões a partir de plataformas online, e 

mantido contato com algumas lideranças comunitárias via grupos em redes sociais, sempre que 

possível, buscando acompanhar o que está acontecendo nos territórios.  

Como já mencionado, o presente projeto foi concebido em conjunto com esses parceiros e 

comunidades. Por isso, o processo de elaboração de questões, passando pela divulgação e coleta 

das informações, foi feito de forma dialogada e colaborativa.  

A divulgação do questionário iniciou-se em 04/05/2020. A coleta imediata dos dados foi de vital 

importância uma vez que pudemos captar a problemática no início da pandemia e assim identificar 

os problemas e os desafios a partir da realidade e antes de qualquer possível intervenção. Em 

seguida, esta proposta piloto foi reelaborada e apresentada ao Edital UFABC nº 48/2020 - REIT 

(11.01), sendo aprovada com a condição de ser também aprovada pela Comissão de Ética em 

Pesquisa, o que ocorreu em 01/07/20. Considerando esses antecedentes, a metodologia de 

pesquisa aqui apresentada refere-se a dois momentos, sendo que o primeiro já estava em curso 

quando o projeto foi aprovado pela UFABC - ou seja, ao questionário sobre acesso à água aplicado 

por meio de formulário eletrônico. O segundo momento é um desdobramento da primeira etapa, 

com a elaboração de questões de aprofundamento que não foram contempladas no questionário via 

formulário eletrônico de caráter mais abrangente. Para esse detalhamento de algumas situações 

consideradas relevantes, foram realizadas entrevistas individuais em maior profundidade.  

A pesquisa foi desenvolvida durante o período de isolamento social, por isso, os integrantes da 

pesquisa realizaram reuniões online semanais para desenvolvimento do projeto, e mantiveram 

contato com os participantes da “da articulação sul de favelas e ocupações”, bem como com demais 

parceiros do projeto de forma remota. 
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Reunião de 20/07/2020. 

2.1 Questionário via formulário eletrônico 

Considerando a normalidade das condições sociais para a realização de pesquisa e projetos de 

extensão, uma bibliografia recente tem abordado a utilização de formulários eletrônicos como 

instrumento de pesquisa qualitativa ou quantitativa, buscando identificar vantagens e desvantagens 

em relação aos métodos convencionais, como o questionário aplicado presencialmente ou via 

correio ou a entrevista pessoal. Para Vasconcelos e Guedes (2007), dentre as principais vantagens 

do questionário eletrônico, em relação às demais modalidades, destacam-se: “a agilidade na 

aplicação, no controle e follow-up das respostas e agilidade na tabulação dos resultados; facilidade 

de utilizar maiores amostras; flexibilidade e diversidade na elaboração de questões; baixo custo de 

implementação; exigência de resposta completa”. No contexto da pandemia da Covid-19, o 

formulário eletrônico de preenchimento online passou a ser uma ferramenta viável de pesquisa não 

presencial e que assume, na presente pesquisa, um caráter pioneiro especialmente porque está 

articulado aos objetivos da pesquisa participante e extensionista desenvolvida no contexto de 

assentamentos precários e de baixa renda.  

Tais características positivas do método via formulário eletrônico são corroboradas por Mosca 

(2014, p. 408), que destaca também que o seu uso é mais adequado para ser aplicado em situações 

de dispersão geográfica da população, como é o caso dessa pesquisa, além do fato de que há menor 

probabilidade de erro no preenchimento das respostas. Para Mosca (2014 p. 409), a principal 

fragilidade do formulário eletrônico é a limitada representatividade da população, o que torna 

inferências problemáticas (a não ser que se trabalhe com um grupo fechado e definido). Então, ele 

propõe que ao invés de utilizá-lo para generalizar resultados, seja aplicado para a comparação de 

grupos específicos dentre os participantes da própria pesquisa.    
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A forma como o formulário eletrônico foi concebido nesta pesquisa não corresponde a um survey 

quantitativo, ou seja, a coleta de informações não se baseou em amostra pré-definida, o que não 

permite que os resultados sejam utilizados para aferir generalizações, até porque este não é o 

objetivo. Assim, trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter interpretativo (CRESWELL, 2007), que 

utiliza o formulário eletrônico como ferramenta de coleta de dados que, por sua vez, permitem 

identificar problemas e narrativas sobre a dificuldade no acesso à água vivido por indivíduos em 

situação de precariedade habitacional. Parte das respostas poderá ser georreferenciada, permitindo 

também a identificação do assentamento. Contudo, não será possível dizer que essas narrativas 

refletem a condição geral da cidade, bairro ou até mesmo da comunidade, que pode apresentar 

situações distintas e heterogêneas de acesso à água, dependendo da situação de cobertura das 

redes públicas, da presença ou não de caixa d´água na moradia, dentre outros. Nesse sentido, esta 

é uma pesquisa exploratória para se identificar os problemas vividos no cotidiano. 

Na etapa de formulação do questionário, as questões foram elaboradas com o objetivo de serem 

facilmente compreendidas pelo público-alvo, ou seja, os moradores das áreas precárias (ver 

questionário no anexo). Além do cuidado com a linguagem coloquial (não foram usados termos 

excessivamente técnicos), o formulário contém um número reduzido de questões, para que pudesse 

ser respondido num curto espaço de tempo, tanto via celular, como no computador. Há questões 

de múltipla escolha de resposta obrigatória e algumas abertas não obrigatórias. Optou-se pela 

utilização do Google Form por se tratar de ferramenta gratuita, com interface de fácil compreensão 

e sem limite de número máximo de respostas. Dessa forma, o questionário possui quatorze questões 

em linguagem acessível e de fácil preenchimento (ver anexo 1). 

Na etapa de aplicação, que ocorreu do dia 04/05/2020 a 04/06/2020, foi realizada uma força-tarefa 

pela equipe UFABC e os parceiros da pesquisa para a divulgação do formulário eletrônico por meio 

de aplicativos tais como: divulgação no Facebook, na página do Laboratório Justiça Territorial e 

também nos perfis dos membros do projeto, marcando e solicitando a divulgação em outras páginas, 

principalmente, às relacionadas à temática habitacional e ao saneamento; divulgação via Whatsapp, 

em grupos e com mensagens direcionadas a indivíduos considerados estratégicos para a 

propagação do questionário; elaboração de cartaz digital para impulsionamento nas semanas finais 

de coleta, para divulgação nas rede mencionadas acima, incluindo o Instagram; e, divulgação em 

mídias alternativas, como o Jornal da TVT. A divulgação via email não foi prioritária, pois, por 

acúmulos de experiências anteriores, sabia-se que o público alvo possui maior acesso ao Whatsapp. 

Outro trabalho que impulsionou o questionário foi a ligação telefônica para lideranças comunitárias 

(de cortiços, ocupações, favelas e sedes de associações de moradores), a partir de lista com 

aproximadamente 200 contatos, fornecida pelos parceiros do movimento de moradia. Nesta etapa, 

primeiro, foi enviada a todas as lideranças uma mensagem de voz explicativa com o link do 

questionário e, em seguida, foi feita uma conversa telefônica para explicação do projeto com cada 

uma. A diretriz é que respondessem o questionário e repassassem em suas redes. Muitos foram os 

relatos feitos imediatamente pelas lideranças, no momento da ligação por telefone, a respeito do 

problema da falta de água. Na fase final de aplicação do questionário, um novo contato com algumas 

destas lideranças foi retomado, a fim de atingir um maior número de respostas. Além dos meios 
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digitais, a coordenadora do projeto concedeu entrevistas e participou de lives sobre o tema, 

oportunidades nas quais também divulgou o questionário.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Cartaz de divulgação da pesquisa.  

Elaborado por Fernando Botton, 2020. 

Desde o início, houve a preocupação com o anonimato dos respondentes. Por isso, não foram 

demandadas informações de identificação pessoal. Ao participar da pesquisa, os participantes 

informam o CEP (Código de Endereçamento Postal) de seu domicílio ou de endereço de referência, 

caso não tenha CEP, para que seja possível localizar a área (assentamento ou bairro) e viabilizar a 

espacialização dos dados. É importante destacar que dentre os assentamentos populares, há 

ocupações recentes que não possuem endereço cadastrado, nem CEP, por isso, mesmo a 

localização das respostas poderá foi dificultada em alguns casos. Para esses casos, foi necessário 

fazer verificação caso a caso de endereço, usando outras informações como foto aérea e dados 

municipais sobre favelas disponíveis no portal Geosampa.   

Do total de respostas do formulário online, 591 são da Região Metropolitana de São Paulo e 549 são 

do município de São Paulo. Dos respondentes de São Paulo (549), a maioria tem de 31 a 50 anos, 

reside na região Sul 2 e mora no local há mais de 20 anos ou de um a cinco anos. Esses resultados 

nos fazem supor que as plataformas online são de difícil reconhecimento e uso pelos idosos, além 

da divulgação do questionário ter acontecido em sua maior parte pelas redes sociais e em grupos 

de lideranças do movimento de moradia que atuam no extremo sul de São Paulo, com moradores 

de ocupações recentes e consolidadas engajados nas pautas de moradia e acesso à água. 

Quanto aos possíveis constrangimentos no preenchimento do formulário, considera-se que foram 

mínimos, devido ao anonimato e, principalmente, porque o preenchimento foi totalmente voluntário 

e sem controle, podendo o respondente facilmente declinar do pedido de preenchimento. Como 

coloca Mosca (2014), a autonomia dos usuários, frente ao momento das respostas, amplia o domínio 

da situação, portanto, é outra vantagem deste método.  
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O recorte espacial inicial foi o município de São Paulo, porém, logo que começou a divulgação, foi 

ampliado para outras cidades do estado e Região Metropolitana de São Paulo. No entanto, em vista 

da localização dos atores e da própria rede envolvidos na elaboração do questionário, sabemos que 

a divulgação foi mais intensa no município de São Paulo e região do Grande ABC, o que representou 

uma maior quantidade de respostas para essas localidades, especialmente para o município de São 

Paulo. A partir da sistematização do questionário e sua análise, foi possível identificar locais e 

situações onde os problemas de acesso à água são mais significativos, o que levou  à segunda etapa 

de aprofundamento da pesquisa. 

A sistematização das respostas e a construção dos mapas envolveu selecionar bases de dados 

municipais (a partir do Geosampa) e estaduais, com informação sobre legislação urbana e 

ambiental, base de aglomerados subnormais do IBGE 2019, e informações sobre saneamento 

(domicílios com cobertura de água e esgoto) IBGE 2010. Essas informações geraram bases e 

cruzamento de informações, complementando e enriquecendo a leitura das respostas dos 

questionários. O resultado é apresentado no ítem a seguir, com os mapas temáticos.  

2.2 Histórias de falta d’água 

Para entendermos melhor quais são as dificuldades que as pessoas têm em garantir água em casa 

e nas atividades do dia a dia, escolhemos entrevistar quatro moradores e uma liderança em nove 

comunidades no município de São Paulo que indicaram a ocorrência de falta de água no questionário 

da primeira etapa. As entrevistas foram aplicadas entre setembro e novembro de 2020, por duas 

pesquisadoras da equipe, como explicado anteriormente. 

As comunidades entrevistadas atuam na UMM, CMP, FLM, e muitas delas são assessoradas pelo 

Centro Gaspar Garcia, Escritório Modelo da PUC, Peabiru, entre outros. Além disso, essas 

comunidades se localizam nas nove regiões de organização e atuação da União dos Movimentos de 

Moradia – UMM/SP, que congrega diversos movimentos locais. Essa regionalização é ilustrada nas 

figuras 2 e 3 abaixo. A opção de construir o mapa regionalizado do movimento de moradia foi um 

desafio, pois essa informação não estava concretizada em um mapa, mas advém do histórico de 

organização e das práticas dos movimentos. 
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Fig. 2 - Respostas do questionário sobre 

regionalização do movimento de moradia. Elaborado 

pela equipe da pesquisa, 2021. 

Fig. 3 - Regionalização do movimento de moradia e 

9 comunidades entrevistadas. Elaborado por Midori 

Hamada a partir de dados da pesquisa, 2021. 

 

Comunidades selecionadas para a realização de entrevistas em profundidade e construção de 

narrativas: 

Região do 

Movimento 

Distrito Comunidade 

Centro BELA VISTA Ocupação Penaforte Mendes 

Leste 1 ARICANDUVA Terra prometida 

Leste 2 CIDADE TIRADENTES Jardim Wilma Flor 

Leste 2 JARDIM HELENA Vila Itaim 

Noroeste BRASILANDIA Fazendinha 

Sudeste SACOMA Jardim São Savério/Jd. Celeste 

Sul 2 MARSILAC Emburá (Jardim São Pedro) 

Sul 2 GRAJAU Comunidade Projeto Anchieta 

Sul 1 GRAJAU Chácara do Conde 
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Foram entrevistadas, na sua maioria, mulheres negras de diferentes idades, renda, tipo de trabalho 

e arranjo familiar. Nestas entrevistas, que ocorreram nas comunidades com todos os cuidados 

necessários para garantir a saúde dos entrevistados e entrevistadores, fizemos perguntas sobre o 

tipo de infraestrutura presente na comunidade e nas habitações, sobre a existência de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, as estratégias utilizadas para garantir água 

nas atividades do dia a dia, a frequência da falta de água, o custo e impacto da tarifa ou da compra 

de água engarrafada na renda familiar. Além da aplicação do questionário, as lideranças e 

entrevistados fornecem vídeos e fotografias para ilustrar as situações narradas. 

A seleção das comunidades teve como critérios: i) áreas onde os problemas de acesso à água se 

mostraram mais evidentes, ii) áreas localizadas nas diferentes sub-regiões do município, iii) áreas 

representativas das diferentes tipologias habitacionais (favela, ocupação recente, edifício ocupado, 

conjunto habitacional), iv) áreas onde os movimentos parceiros da pesquisa possuem boa 

interlocução e trabalho conjunto. 

Cada uma dessas entrevistas foi transformada em pequenas histórias que nos contam as 

dificuldades cotidianas. Essas histórias foram incorporadas na publicação e no site, onde 

apresentamos o contexto urbano e habitacional das comunidades e, depois, as falas das pessoas 

entrevistadas. Os dados de população e de número de domicílios indicados nos textos foram 

fornecidos pelas entrevistadas e entrevistados. As informações sobre gênero e cor de pele foram 

auto declaratórios. As histórias são relatos verídicos, mas os nomes foram mudados para proteger 

a identidade dos entrevistados. O anonimato foi condição para a aprovação do projeto na Comissão 

de Ética em Pesquisa, que autorizou a gravação em aúdio das entrevistas. O resultado dessa etapa 

é apresentado a seguir. 

2.3. Ações institucionais da Sabesp e Prefeitura nas favelas 

Essa parte da pesquisa contou com o trabalho do bolsista de graduação Gabriel Ancilloto Idú 

intitulado “Análise das ações da Sabesp durante a pandemia da Covid-19 no município de São Paulo” 

(aprovada pelo Edital nº 60/2020 – REIT).  

Para o acompanhamento das ações institucionais da Sabesp, prefeitura e governo do estado no 

município de São Paulo, foi criado um repositório, no formato de planilha excel, onde foram inseridos 

documentos e reportagens na mídia, além do acompanhamento dos debates online, boletins e sites 

oficiais. O levantamento foi iniciado no dia oito de março e finalizado no dia três de outubro de 2020. 

Foi feita uma tipificação dos tipos de ação, objetivos da ação, a abrangência territorial, data, fonte, 

beneficiários da ação, os órgãos envolvidos, e uma separação entre ações estruturais (que envolvem 

construção de infraestrutura) ou não (como medidas de gestão). A partir disso as informações foram 

organizadas cronologicamente, criando-se uma linha do tempo das informações, tornando a análise 

mais dinâmica e compreensiva. Os tipos de ação identificados a partir desse levantamento foram: 

serviço digital, distribuição de reservatórios de água, isenção na tarifa social, construção de 

lavatórios, limpeza de ruas e hospitais e distribuição de kits de higiene. Os mais noticiados foram a 

distribuição dos reservatórios e a isenção da tarifa social e a prorrogação dessas ações, notando-se 
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uma maior divulgação nas favelas do Paraisópolis e Jardim Monte Azul, com maior quantidade de 

ações nas regiões da Zona Sul e Centro do município de São Paulo. 

A equipe da pesquisa também teve acesso à Ação Civil Pública em face do Estado de SP e Sabesp 

movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Promotoria de Justiça de Habitação 

e Urbanismo na Capital, em 01/04/2020. Nessa ação, a Sabesp incluiu uma nota técnica com 

diversas informações sobre as ações em andamento na pandemia. A partir dessa documentação, 

foi possível confirmar os tipos de ação que estavam sendo adotadas, bem como quantificá-las.  

Além disso, foi realizada uma entrevista com a socióloga Francisca Adalgisa da Silva, que trabalha 

na Sabesp há 32 anos, para entender o sentido das ações da Sabesp nas favelas. Tendo passado 

a maior parte desse tempo trabalhando com comunidades de baixa renda em São Paulo, a questão 

dos mananciais e na área de gestão de recursos hídricos, a entrevistada, além de confirmar 

informações, também deu maior profundidade de como elas aconteceram.  
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3. Resultados Alcançados 

Apresentamos a seguir os principais resultados alcançados em cada etapa da pesquisa. 

 

3.1. Questionário via formulário eletrônico e análise dos mapas temáticos 

A coleta de respostas via Questionário sobre acesso à água junto às lideranças e moradores das 

comunidades resultou em 591 respostas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), em 12 

municípios, conforme quadro abaixo. 

Número de respostas por município e indicação de problemas de acesso à água, 2020. 

Município Respostas sim não 

Carapicuíba 2 0 2 

Diadema 3 2 1 

Embu das Artes 4 2 2 

Guarulhos 6 4 2 

Itapecerica da Serra 1 1 0 

Mauá 1 1 0 

Mogi das Cruzes 2 1 1 

Osasco 3 2 1 

Ribeirão Pires 1 1 0 

Santo André 15 10 5 

São Bernardo do Campo 4 3 1 

São Paulo 549 385 164 

Total Geral 591 412 179 

Elaborado pelas autoras a partir do banco de dados da pesquisa, 2020. 

 

Desse total, 93% (ou 549 respostas) são de moradores do município de São Paulo, onde a pesquisa 

foi mais divulgada e havia mais interlocução com as comunidades. O número de respostas por 

localidade é variado e, muitas vezes, apenas uma pessoa da comunidade respondeu. Assim, o 

objetivo não foi quantificar o problema do acesso à água, mas entender um quadro geral e 

diversificado de como ele acontece.  
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Número de respostas por subprefeitura e região da Prefeitura de São Paulo e indicação de 

problemas de acesso à água, 2020. 

Município de São Paulo Respostas Sim Não 

Centro 13 4 9 

SE 13 4 9 

Leste 1 24 14 10 

ARICANDUVA-FORMOSA-CARRAO 5 5 0 

MOOCA 7 3 4 

PENHA 4 3 1 

SAPOPEMBA 3 1 2 

VILA PRUDENTE 5 2 3 

Leste 2 63 39 24 

CIDADE TIRADENTES 28 21 7 

ERMELINO MATARAZZO 1 1 0 

GUAIANASES 9 8 1 

ITAIM PAULISTA 2 0 2 

ITAQUERA 7 3 4 

SAO MATEUS 7 0 7 

SAO MIGUEL 9 6 3 

Norte 1 21 18 3 

JACANA-TREMEMBE 12 10 2 

SANTANA-TUCURUVI 3 3 0 

VILA MARIA-VILA GUILHERME 6 5 1 

Norte 2 25 20 5 

CASA VERDE-CACHOEIRINHA 6 6 0 

FREGUESIA-BRASILANDIA 6 4 2 

PERUS 1 1 0 

PIRITUBA-JARAGUA 12 9 3 

Oeste 17 12 5 

BUTANTA 10 9 1 

LAPA 4 1 3 

PINHEIROS 3 2 1 

Sul 1 62 15 47 

IPIRANGA 49 13 36 

JABAQUARA 3 0 3 

VILA MARIANA 10 2 8 

Sul 2 324 263 61 

CAMPO LIMPO 54 45 9 

CAPELA DO SOCORRO 174 143 31 

CIDADE ADEMAR 56 49 7 

M'BOI MIRIM 21 11 10 

PARELHEIROS 15 13 2 

SANTO AMARO 4 2 2 

Total Geral 549 385 164 

Elaborado pelas autoras a partir do banco de dados da pesquisa, 2020. 
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A maioria das respostas foram obtidas na região Sul 2, totalizando 324 respostas, das quais 263 

indicaram um ou mais tipos de problema de acesso à água, o que corresponde a cerca de 70 

comunidades. Dentre estas respostas da região sul, 31 delas se referem às comunidades nas quais 

também foram aplicadas entrevistas em profundidade com lideranças, no âmbito do Projeto Jovens 

Ocupações. As comunidades são: Pantanal (1 resposta), Parque Residencial Cocaia (3 respostas), 

Recanto Cocaia (1 resposta), Anchieta (4 respostas), Gaivotas (3 respostas), Jardim Eliana (1 

respostas), Chácara do Conde (3 respostas), Morro do Ketchup (1 resposta), Marsilac (2 respostas), 

Campo Novo do Sul - Morro do Pulmann (4 respostas), Ilha do Bororé (2 respostas), Jardim São 

Pedro - Embura (6 respostas). 

Na RMSP, do total de respostas, 69% (ou  412) indicaram algum tipo de problema de acesso à água. 

Também no município de São Paulo, do total de respostas, 70% (ou 385) indicaram algum tipo de 

problema de acesso à água.  

 

Fig. 4 - Total de respostas na RMSP e indicação de algum tipo de problema de acesso à água na moradia, 

2020. Elaborado pela equipe da pesquisa, 2020. 
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Para esse projeto, os problemas de acesso à água são diversos e expressam que a falta d’água é 

vivenciada por diferentes motivos. A partir das informações levantadas pelo questionário eletrônico, 

podemos identificar os seguintes tipos de problemas de acesso à água nas favelas e ocupações, 

que frequentemente aparecem combinados: 

● Ausência de redes e realização de ligações alternativas: Onde a ocupação é recente, não há 

urbanização nem redes públicas de abastecimento de água, os moradores adotam diferentes 

soluções, como ligações alternativas e armazenamento de água em galões. Nessas áreas, a 

falta d’água é bastante frequente.  

 

● Em áreas providas de redes de abastecimento de água, problemas decorrentes de 

intermitência na rede (devido à redução de pressão que a Sabesp realiza no período noturno, 

para minimizar perdas físicas na rede de abastecimento de água em toda a cidade): Esse 

problema leva à falta de água à noite ou por horas e dias. Isso ocorre nas casas que estão 

ligadas à rede pública, mas não tem caixa d’água (ou a caixa d’água não está ligada a todos 

os pontos de água do domicílio). Além disso, nem sempre a moradia possui condição 

estrutural e construtiva para sustentar o peso de uma caixa d´água, o que faz com que o 

armazenamento de água seja feito em tinas e galões improvisados. O armazenamento 

improvisado de água não garante qualidade da água para consumo, e pode levar a 

problemas de saúde. 

● Assentamentos onde a ligação é alternativa, havendo ou não rede pública de abastecimento 

de água instalado: Nesses casos, os moradores fazem ligações alternativas (conhecidas 

como “gatos”), e vivem com falta d’água por dias seguidos, sofrendo também problemas 

para o armazenamento de água pois não possuem infraestrutura para isso. Nota-se uma 

diferença entre os edifícios ocupados, localizados em área central onde há rede pública, e 

as ocupações de terrenos na periferia, onde buscar tubulações para ligações alternativas 

torna-se mais difícil.  

● As dificuldades do acesso à água levam as pessoas a pedirem água aos vizinhos, compram 

água para beber e cozinhar, o que impacta a renda familiar.  

● Dificuldade de pagar as tarifas, mesmo que seja tarifa social, o que pode levar ao corte no 

abastecimento. 

Os problemas mais frequentes apontados foram os decorrentes da intermitência, combinado à 

ausência de caixa d’água na moradia, o que faz com que as casas fiquem sem água durante muitas 

horas durante o dia ou durante a noite. Isso gera diversas dificuldades no cotidiano das famílias, para 

a realização de higiene pessoal e doméstica, e a utilização de água para beber e cozinhar. Além 

disso, as alternativas encontradas pelos moradores para obter água, por meio de ligações 

alternativas, frequentemente implicam em riscos de contaminação, com possíveis impactos na 

saúde. No contexto da pandemia da Covid-19, essa situação agrava a exposição dos moradores ao 

risco de contaminação pelo vírus.  
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Os tipos de problemas no acesso à água são diversificados e buscou-se compreendê-los de forma 

articulada à questão da moradia. Essa abordagem da pesquisa não é convencional, e busca as 

interfaces entre saneamento e o problema habitacional. O processo de urbanização no Brasil 

engendra múltiplas desigualdades, que configuram o espaço metropolitano. A população 

trabalhadora e de baixa renda historicamente não acessou a moradia adequada, devido ao 

crescente processo de valorização imobiliária, alto preço dos aluguéis e imóveis. Isso explica a 

reprodução do espaço a partir de formas domésticas de produção da moradia (a autoconstrução), 

e a ocupação de terrenos e áreas muitas vezes impróprias à construção, como em regiões 

ambientalmente protegidas. A emergência habitacional faz com que a construção da casa aconteça 

com o sobretrabalho dos próprios moradores, frequentemente não acompanhada da expansão das 

redes de infraestruturas. Esse descompasso pode ser superado ao longo do tempo, a partir de 

intervenções públicas e de urbanização de favelas, ou se manter por décadas. O que a pesquisa 

tem demonstrado é que, mesmo em áreas consolidadas e urbanizadas, há problemas de acesso à 

água em quantidade e qualidade.  

Ao mesmo tempo, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ampara-

se no argumento legal de que não pode implementar rede de água e coleta de esgoto em áreas de 

ocupação irregular, ou sem o acompanhamento do poder público local. A regularização da 

propriedade individual é utilizada como impedimento para que o serviço seja garantido. Esse debate 

precisa ser aprofundado pois o acesso à água é um direito humano fundamental.  

Se, por um lado, o município de São Paulo apresenta altos índices de cobertura de rede de 

abastecimento de água, ou seja, 99,3% da população (SNIS/2018), sabe-se que há déficits 

concentrados nos assentamentos precários. A situação do saneamento nessas áreas é pouco 

conhecida, e somente são trabalhadas pelo poder público quando há recursos para intervenções de 

urbanização e/ou regularização fundiária. Nesse sentido, a pesquisa busca contribuir para avançar 

no reconhecimento dessa situação, compreendendo os impactos da falta d’água no cotidiano do 

morador.  

A Figura 5 ilustra a percepção do respondente se durante a pandemia da Covid-19 o acesso à água 

na moradia passou por alguma alteração. Para 65% dos que responderam, o acesso à água não 

mudou, havendo ou não abastecimento público no local; para 28,5% a situação piorou e apenas 

6,5% indicaram que melhorou, mas não é possível entender o porquê dessas situações de melhora. 



23 

 

 

Fig. 5 – Percepção dos respondentes sobre o abastecimento de água durante a pandemia da Covid-19, 2020. 

Elaborado pela equipe da pesquisa, 2020. 

 

Considerando o município de São Paulo, alguns problemas de acesso à água se destacaram. Um 

deles é a falta d’água durante horas seguidas, seja no período do dia - indicada por 28% dos 

moradores que responderam a pesquisa (Figura 6), ou mais frequente, no período da noite - indicada 

por 34% dos respondentes (Figura 7). Esse problema pode decorrer de dois motivos principais. O 

primeiro é a intermitência na rede de abastecimento de água. A Sabesp controla a pressão de água 

nas tubulações em toda a cidade, para diminuir perda física na rede, ou seja, vazamentos de água 

potável, e assim evitar desperdício e também perdas financeiras. Mas, as casas que não têm caixas 

d’água e dependem sempre da água chegando direto da rua nas torneiras, ficam desabastecidas. 

O segundo motivo podem ser as precariedades das ligações improvisadas, os chamados “gatos”, 

que não garantem que a água chegue em todas as casas em quantidade e qualidade suficientes.  

A Figura 8 ilustra as respostas de moradores que indicaram ter algum tipo de problema no acesso à 

água e se tem ou não caixa d’água, ou seja, 40% dos moradores que apresentam algum tipo de 

problema não tem caixa d’água. Outro problema frequente é a necessidade de pedir água aos 
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vizinhos para cozinhar, beber ou tomar banho. Como ilustra a Figura 9, por volta de 29% das pessoas 

que responderam tem soluções improvisadas desse tipo. 

  

Fig. 6 – Moradia fica sem água muitas horas durante 

o dia, 2020. Elaborado pela equipe da pesquisa, 

2020 

Fig. 7 - Moradia fica sem água muitas horas durante 

a noite, 2020. Elaborado pela equipe da pesquisa, 

2020 
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Fig. 8 – Problemas de acesso à água e presença de 

caixa d’água na moradia, 2020. Elaborado pela 

equipe da pesquisa, 2020. 

Fig. 9 – Respostas que indicaram que pedem água 

aos vizinhos, 2020. Elaborado pela equipe da 

pesquisa, 2020. 

Essas informações, apesar de não serem expressivas em termos numéricos absolutos, são muito 

significativas quando considerada a realidade da população que vive em moradias precárias, como 

favelas e ocupações. Segundo dados oficiais, o município de São Paulo apresenta altos índices de 

cobertura de rede de água e a população atendida chega a 99%, tendendo à universalização. 

Contudo, esse “grande número” esconde a realidade desvelada nessa pesquisa, e que atinge cerca 

de 1% dessa população não atendida ou, em números absolutos, cerca de 110 mil habitantes1 - o 

que ainda pode ser considerado um dado subestimado. Considerando os múltiplos fatores para que 

a universalização ocorra no sentido da função social do saneamento2, para além da presença da 

rede de abastecimento, é necessário reconhecer que dados gerais de atendimento não são 

 
1 Porcentagens calculadas a partir dos dados do Sistema Nacional de Saneamento - SNIS, 2019, disponível 

em http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/, acesso em 01/02/2021. 

2 Ver trabalho desenvolvido por Moretti e Ferrara sobre o tema no site do ONDAS 

http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/
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suficientes para representar essa realidade e a diversidade de problemas e contextos nos quais a 

falta ou a dificuldade no acesso à água ocorre, em domicílios de famílias de baixa renda.     

No anexo 2, apresentamos as demais cartografias do acesso á água elaborados pela pesquisa. Esse 

material será trabalhado para produção de artigo científico, como desdobramento desse projeto.  

 

3.2 Histórias de falta d’água: resultados coletados por comunidades e sua sistematização  

Apresentamos a seguir as histórias construídas a partir das entrevistas com cada comunidade. 

 

1.    São Savério e Conjunto Habitacional Jd. Celeste 

Região do Movimento de Moradia: Sudeste 

Distrito Sacomã, Subprefeitura Ipiranga 

 

O Jardim São Savério é uma comunidade que se transformou em 1990 com a construção em regime 

de mutirão autogerido de um conjunto habitacional para 501 famílias, além da autoconstrução de 

diversas casas. Hoje, segundo as entrevistadas, o Conjunto Jardim Celeste apresenta cerca de 

1.153 unidades (652 apartamentos e 501 casas) e em torno de 5.000 pessoas. Nos 3 bairros (Jardim 

São Savério, Parque Bristol e Vila Liviero) existem pelo menos 20 favelas que continuam em 

expansão. No total, vivem no bairro em torno de 20 mil pessoas. 

A infraestrutura para abastecimento de água e coleta de esgoto estão presentes no setor do bairro 

onde estão os conjuntos habitacionais. Parte desta infraestrutura foi financiada pelos moradores no 

início da construção dos primeiros conjuntos como a aquisição da adutora, entretanto, as favelas já 

não apresentam esta infraestrutura e o seu acesso à água e coleta de esgoto é via uma rede informal 

e em baixíssima frequência. Tanto canos como baldes são utilizados para trazer água para dentro 

do domicílio. Existem caixas de água, mas permanecem grande parte do tempo vazias. Tem 

chuveiro, pia e vaso sanitário no domicílio, mas banho de chuveiro só quando tem água.  

Para garantir água em casa, os moradores combinam uma série de estratégias como pegar água 

emprestada, tomar banho e lavar roupa na casa de vizinhos e parentes, pegar água com balde das 

torneiras existentes nas vielas. Por fim, armazenam água da chuva em galõezinhos, compram água 

engarrafada para beber, principalmente para as crianças e escolhem o momento de lavar roupa de 

acordo com a disponibilidade da água e o quanto de pessoas estão utilizando. 

Os principais problemas no bairro hoje são a dificuldade de pagar as contas de água para aqueles 

que têm abastecimento de água em casa, enquanto para aqueles que vivem nas favelas o maior 

problema é a pouca água disponível e a sua intermitência, a ponto de a caixa de água não resolver 

o problema. 

Histórias 
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Dona Sofia tem 53 anos, é negra e solteira. Ela trabalha como auxiliar de limpeza. Baiana, mora na 

comunidade há 10 anos, onde comprou um barraco para sair do aluguel. Ela mora com 4 pessoas. 

Todos os dias acorda de madrugada para buscar água nas torneiras das vielas, pois a sua caixa 

d'água está sempre vazia, a água nunca chega para enchê-la. Por isso, apesar de ter chuveiro, 

frequentemente toma banho de balde e canequinha.   

“Tem torneira, água não.” 

“Não ficou nenhum dia sem ir trabalhar por causa disso, porque nós resolve é pegando água 

de madrugada nos balde e botando dentro de casa. Porque não pode ficar sem trabalhar.”  

Dona Julia tem 30 anos, é negra e solteira. Ela é mãe de duas crianças, uma com 5 meses. Nascida 

em São Paulo, mudou-se para a comunidade há 15 anos, quando perdeu o seu barraco num 

incêndio. É autônoma e está parada se recuperando do parto de sua filha. Recebe auxílio do Bolsa 

Família. Não tem caixa de água e, quando falta água, busca água na torneira da rua ou conta com 

a ajuda da família e dos vizinhos para tomar banho. Normalmente, a água chega à noite e não tem 

faltado tanto como antigamente. Compra água engarrafada para as crianças e toma água da 

torneira. Ela guarda água da chuva em galõezinhos. Gostaria de pagar pela conta da água para ter 

água em casa, da mesma forma que ela tem luz.  

“Não fico sem água em casa porque eu carreguei balde para encher, lavar as coisas, dar 

banho nas crianças.”  

Dona Ana tem 40 anos, é negra e solteira. Baiana, ela mora com a filha. Está desempregada e recebe 

auxílio emergencial. Mudou-se para a comunidade em 2003, após receber uma indenização por ter 

sido demitida de uma loja, estava grávida. Com esse dinheiro comprou o barraco e saiu do aluguel. 

O barraco já possuía ligação improvisada com rede da Sabesp. A moradia tem uma caixa d'água de 

500 litros e Ana não armazena água de outras formas. Mas, não tem água constantemente e pega 

água “emprestada” com frequência. 

“Então as pessoas que já moravam aqui tinham ligações clandestinas. E existem essas 

ligações até hoje e as pessoas têm, só que a estrutura é muito pouca para muita gente, a 

estrutura é muito precária.” 

Dona Antonia tem 56 anos, é negra, liderança na comunidade. Ela é advogada e educadora, 

participa de movimentos de moradia há mais de 30 anos. Mudou-se para a comunidade ao participar 

da construção em mutirão, em 1995. Participou da compra de uma adutora para garantir o 

abastecimento de água para o bairro. Para ela, o bairro tem infraestrutura e abastecimento de água. 

A maioria das casas possui caixa d'água. O maior problema é a dificuldade dos moradores em pagar 

as contas. Durante a pandemia muitos deixaram de pagar e, apesar da negociação com a Sabesp, 

tiveram o sistema de abastecimento suspenso. Não houve ações da Sabesp ou da Prefeitura para 

garantir o acesso à água por todos.   

“Aqui na comunidade a gente tem uma pauta grande de reivindicações e a gente sempre 

pauta a falta de água e também os valores das contas que vem muito alta, não só de água, 

mas de luz e também cobramos a campanha de saneamento básico, (...) a grande maioria 

dos esgotos são a céu aberto e isso prejudica muito não só a população, mas as crianças 
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que vivem nessa comunidade porque facilita a contaminação e a bactéria para doença não 

só para o ser humano, mas também para os animais.”  

2.    Chácara do Conde  

Região do Movimento de Moradia: Sul 2 

Distrito Grajaú, Subprefeitura Capela do Socorro 

 

O loteamento da Chácara do Conde-Fase I, é uma comunidade antiga e consolidada, que se 

constituiu em 1991, quando foi assinado um convênio com o Programa Fundo Funaps Comunitário 

da Prefeitura de São Paulo para a construção das casas e a implementação de infraestrutura pública. 

Hoje a Chácara do Conde possui 820 lotes regularizados, distribuídos em aproximadamente 1000 

moradias, todas elas construídas em alvenaria, com uma população aproximada de 2400 pessoas.  

A infraestrutura para abastecimento de água e coleta de esgoto estão presentes na comunidade 

como um todo e foram oficializadas pela Sabesp. Igualmente, parte desta infraestrutura 

provavelmente foi financiada pelos moradores, uma vez que no início da luta, a construção das redes 

foi construída por eles. Praticamente todos os moradores possuem em suas casas uma caixa d’água, 

que varia em volume entre 500 a 1000 litros. Todas as torneiras de água da casa são abastecidas 

pelas caixas de água.   

As habitações de todos os entrevistados possuem banheiro dentro das casas, com pia, vaso 

sanitário, e chuveiro, sem a necessidade de tomar banho com canequinha e balde.  Entre os 

problemas relatados com relação ao abastecimento de água estão a intermitência do abastecimento, 

a ponta de não ser possível manter as caixas de água abastecidas e a dificuldade em pagar as 

contas da água. 

Histórias 

Dona Luciana tem 32 anos, é parda e solteira, trabalha como orientadora e colabora com os 

trabalhos da comunidade. De Itapecerica, ela mora na comunidade há 24 anos, quando sua avó a 

levava para lá. Hoje, ela mora sozinha e paga aluguel. Define o serviço de abastecimento de água 

como bom e não sofre com interrompimento no abastecimento de água, apesar de relatar ter 

problema com saneamento básico.  

“ (...) como eu moro sozinha, eu não senti essa diferença. Mas minha avó, como não mora 

sozinha, ela sentiu essa diferença. Porque mora ela e mais três pessoas. E faltou entendeu.”   

Dona Inês tem 31 anos, é parda e solteira. Ela trabalha como secretária e colabora com os trabalhos 

na comunidade. Natural de São Paulo, mora na comunidade desde os 3 anos de idade e hoje vive 

com mais 7 pessoas. Comentou que lava roupa pelas manhãs, pois é quando a água chega. Não 

tem o que reclamar sobre o abastecimento de água, somente sobre o valor da conta.  

“ (...)  Teve aumento de água, eles falam que é vazamento e quando a gente vai ver não é 

vazamento. Isso aconteceu no momento da pandemia.”  

“Eles  parcelam. Mas é difícil pagar a parcela e a conta junto. Ainda mais quando a pessoa 

tá desempregada.”   
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Dona Cleide tem 23 anos, é negra e solteira. Ela trabalha como monitora de transporte escolar e 

também colabora com os trabalhos na comunidade. Ela mora com mais três pessoas e conheceu a 

comunidade pelos trabalhos de sua avó. Por existir uma rede já estabelecida, não tem problemas 

por falta de água, mas tem que pagar conta de água, que por falta de dinheiro as vezes fica atrasada.  

Ao falar da pandemia: “Recebi cesta básica, kit de higiene, máscara, álcool gel também.”  

Dona Norma, tem 61 anos, é negra, educadora. Ela participa de movimentos de moradia há 29 anos. 

Participou da construção da comunidade desde o início, quando assinaram um convênio junto com 

o programa Funaps Comunitário para construção de casas e da infraestrutura. Para D. Norma, o 

maior problema não é a falta de infraestrutura e de abastecimento de água formal, mas sim o valor 

da conta da água e a dificuldade dos moradores em pagarem pelo serviço. Não houve ações da 

Sabesp ou da Prefeitura para resolução do problema.   

“O acesso à água está ok. Agora eu achei um abuso com relação a Sabesp, porque em 

plena pandemia, na qual a comunidade estava fechada. Nós não estávamos usando tanta 

água assim. Há três meses atrás começaram a vir umas contas abusivas. De 150 reais 

passou a vir uma conta de 1700 reais na qual eu reclamei e no mês seguinte veio 7000 

reais.”  

“Aí veio a fiscalização da Sabesp que não sabia o que estava acontecendo, cortou o 

abastecimento da associação e mesmo com a água cortada, no mês seguinte veio o triplo 

disso, dá uns 15.000 reais de conta de água. Não tem explicação.”  

“Antes eles diziam que estava com vazamento, mas com o valor desta conta, se tivesse 

vazamento estaria tudo alagado. Todo mês vem mais alto o valor, mesmo com a água 

cortada.” 

 

3.    Anchieta 

Região do Movimento de Moradia: Sul 2 

Distrito Grajaú, Subprefeitura Capela do Socorro 

 

A ocupação Anchieta está localizada no distrito do Grajaú, na região Sul do município de São Paulo. 

A área começou a ser ocupada a partir da década de 2010. Hoje, residem na comunidade 

aproximadamente cinco mil habitantes organizados em 1.050 casas.  

Em termos de infraestrutura, a maioria das casas é construída com madeira e/ou material 

improvisado e metade dessas moradias possui ligação à rede pública de água da Sabesp. Ao todo 

são 540 ligações, restando 500 moradias. O abastecimento de água é interrompido diariamente na 

ocupação, sempre à noite. Por outro lado, todos os entrevistados responderam possuir 

encanamento na moradia, para uso no banheiro, torneiras e pias na cozinha.  

Os principais problemas são a falta de ligação da rede em metade das casas da ocupação e não há 

redes de esgoto pública na comunidade. Os resíduos são canalizados por tubulações improvisadas 

que servem para afastar os detritos de frente das casas e das ruas da comunidade. Nas áreas da 
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ocupação sem abastecimento, mangueiras compartilham o mesmo espaço que pequenas valas de 

esgoto. Além disso, por conta da pandemia, o atendimento da Sabesp foi paralisado. 

A principal estratégia para garantir água é a instalação de “gatos” na rede pública. Os moradores 

construíram de forma coletiva linhas de água alternativas. Em parte da ocupação existe um sistema 

comunitário de bombas hidráulicas, pequenos dutos e mangueiras para distribuição entre as casas 

sem cobertura de saneamento. Aqueles que possuem rede informaram pagar pela conta de água, 

sob o sistema de tarifa social. Durante a pandemia, no entanto, a cobrança foi suspensa pela 

Sabesp, com uma carência de três meses. 

Histórias 

Dona Jô é parda e trabalha como auxiliar administrativo. Atua na associação local como secretária. 

Vive na Ocupação Anchieta há 07 anos, atuando no movimento pelo mesmo período. Informou que 

o serviço da Sabesp na ocupação é interrompido todos os dias, às 20h.  

“Cheguei aqui em 2013, logo no início da ocupação, né. Eu vim porque eu não conseguia 

mais pagar aluguel... aí fiquei sabendo dessa ocupação aqui, na região do Grajaú e me 

interessei por ela, né.”  

“Porque a gente não tinha uma água limpa para oferecer... nós estávamos bebendo uma 

água suja, contaminada, clandestina, né. Que vem pelas mangueiras... e muitas delas são 

furadas, acabam misturando com a água do esgoto”. 

Marcos, 44 anos, é pardo, solteiro e motorista desempregado. Nasceu em Passira, Pernambuco. 

Chegou a São Paulo em 2011, após ser despejado de sua casa anterior, em outra parte da cidade. 

Seguiu para a ocupação em busca de uma moradia. Atualmente sua casa está ligada à rede da 

Sabesp.  

“Eu cheguei aqui pelo um despejo né... E aí eu fiquei sem saber para onde ir. E através de 

um amigo, ele me trouxe pra ocupação... Eu cheguei, peguei um pedaço de terra e fiz um 

barraco para morar, onde moro até hoje.” 

“Porque aqui quando a gente usava água de mangueira... Onde as mangueiras furavam 

muito se misturava com água do esgoto... Pra nós já ofendia, né. Imagina as crianças.” 

Joyce tem 28 anos, é parda, solteira e dona do lar. É natural de São Paulo e chegou na Ocupação 

há seis anos. A sua casa possui tubulações conectadas à rede da Sabesp, mas ainda é obrigada a 

fazer uso de galões para armazenamento. Não possui esgotamento sanitário.   

“Já tem seis anos que eu tô aqui. Minha família já morava aqui. E aí, devido a eles morar aqui 

decidi pegar um pedaço de terreno.” 

“Foi graças à associação. A Associação correu atrás pra procurar saber sobre a Sabesp. 

Pra colocar a rede de água.”  

Sr. Hugo tem 56 anos, é branco, casado e trabalha como auxiliar de manutenção. Natural de 

Pernambuco, chegou em São Paulo no ano de 1986. Vive na sua casa com mais 09 pessoas. Mora 
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na Ocupação Anchieta há sete anos e, diferente dos demais moradores entrevistados, sua casa não 

está ligada à rede da Sabesp. 

“Nós conseguimos água porque nós pegamos água clandestina ligada com nossa mangueira 

e manda água para todos nós.” 

“Coleta de esgoto... tem sim, uma rede ligada clandestina... Porque eu puxei clandestina pro 

pessoal, né. Tinha muita sujeira no meio da rua.” 

“Cano... eu mesmo que fiz sozinho... pra montar esgoto para a toda a população.” 

 

4.    Emburá/Jardim São Pedro 

Região do Movimento de Moradia: Sul 2 

Distrito Marsilac, Subprefeitura Parelheiros 

 

A comunidade Emburá (Jardim São Pedro ou Vila São Pedro) está localizada no distrito de Marsilac, 

extremo sul da capital paulista. O bairro está inserido na Bacia do Guarapiranga, região 

ambientalmente protegida por leis estaduais de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM). O 

loteamento existe desde 1991 e possui aproximadamente 5 mil famílias e mil domicílios, conforme 

informações do cadastro da Unidade Básica de Saúde (UBS) local. A maior parte desses domicílios 

está localizada nas margens de uma estrada que interliga o distrito de Marsilac ao centro da capital 

paulista. 

No caso da infraestrutura de saneamento, não há redes públicas de água e de esgoto na 

comunidade. As conexões no Jardim São Pedro são feitas de ligações improvisadas, que formam 

um pequeno sistema com tubulações, uma bomba hidráulica e mangueiras que extraem água de 

uma mina d’água (nascente) situada na região.  

Os principais problemas socioambientais da localidade se relacionam à condição material da 

moradia e a falta de acesso à água e ao esgotamento sanitário. Há uma convivência entre domicílios 

de alvenaria ao lado de casas feitas de madeira e taipa.  A disponibilidade de água está condicionada 

aos períodos de chuvas e secas, que impactam em maior ou menor volume de água da mina 

disponível. Em relação ao esgotamento sanitário, além de não existir rede pública, os moradores 

fazem uso de tubulações próprias que transportam os dejetos, despejando-os nas áreas de mata do 

entorno. 

Entre as estratégias apresentadas para garantir o acesso à água estão o uso e compartilhamento 

de poços entre vizinhos, a existência de redes alternativas de água e um sistema de extração de 

água das minas são as práticas mais utilizadas no Emburá. É comum também, durante a 

madrugada, “puxar” água da rua, que é abastecida por minas de água e que permite encher a caixa 

d’água com maior velocidade. No caso do consumo de água para beber, os moradores compram 

água mineral em galões no próprio comércio local. 

Histórias 
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Sr. Paulo tem 53 anos e é pardo. Liderança local, trabalha como jardineiro. Vive na comunidade há 

15 anos. Pouco tempo depois de se mudar para o Emburá começou a atuar na associação de 

moradores, há 10 anos. Segundo ele, as principais reivindicações do local são as lutas por acesso 

à água, luz e pavimentação das ruas.  

“Desde sempre a água é uma demanda, porque a gente tem dificuldade em conseguir água. 

Quando chove a gente tem água da mina. Quando faz calor, a água da mina falta.” 

“No momento eles (prefeitura) estão lá, uma vez ou outra trazendo um carro-pipa de água 

(...). A gente correu atrás, né. Aí um rapaz conseguiu esses carro-pipa para poder tá 

trazendo para cá.”  

Seu João tem 84 anos, pardo, casado e aposentado. Nasceu na cidade de Itapetim, Pernambuco. 

Chegou em São Paulo há 35 anos. Vive no Emburá há 22 anos, onde atua como conselheiro na 

associação de moradores. No início, assim como a maioria dos moradores da comunidade, fazia uso 

da mina d’água. Porém, devido ao seu volume irregular, acabou cavando um poço. Além disso, sua 

casa possui duas caixas d’água de 500 litros cada.  

“Os órgãos (públicos) não querem colocar água aqui. Lutar, a gente tem lutado muito.”  

“Antigamente comprava. Agora com poço, bebo água dele mesmo.” 

Dona Fátima tem 55 anos, é parda e casada. Trabalha como dona de casa. Nasceu na cidade de 

Desterro, Paraíba. Chegou na cidade de São Paulo em 1985 e mora no Emburá há 23 anos. Utiliza 

uma bomba hidráulica para puxar água da mina durante a madrugada. Além disso, gasta em média 

R$40 reais com água mineral por mês para consumo familiar.  

“Aqui foi o único lugar que a gente conseguiu ter condições para comprar o terreno.” 

“Eles falam não tem água aqui por causa da Cetesb. A Sabesp queria, mas é por causa da 

Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Acho que é porque é área de 

mananciais, né”  

Joana tem 49 anos, é parda, solteira e dona de casa. Nasceu em Itapetim, Pernambuco. Chegou 

em São Paulo há mais de 20 anos. Vive no Jardim São Pedro desde então. Assim como os demais 

moradores coleta água da mina por meio de bomba. No caso do esgoto, afirmou que ele é lançado 

diretamente nas áreas de mata do entorno.  

“Esgoto? Só Deus sabe...no mato, aí...” 

“Eu fiquei sem tomar banho... Não vou mentir... Eu sei que fiquei umas três vezes sem ter 

água na caixa... Não vou mentir.”  

Maria tem 56 anos, é parda, casada e dona de casa. Nasceu em Desterro, Paraíba. Chegou a São 

Paulo em 1986. Mora no Emburá há 22 anos. Também confirmou usar água da mina, mas ressaltou 
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que durante o período de pandemia um carro pipa vem sendo oferecido para a comunidade. Além 

de uma caixa de mil litros, possui um tambor como reservatório adicional.  

“Faz 22 anos que eu vim morar aqui. Porque a gente não tinha condições de morar em outro 

lugar, né.” 

“As mangueiras para vir... A gente usa mangueira pra trazer da mina e para colocar na 

caixa...”.  

Flavia tem 30 anos e é técnica administrativa. Paulistana, mora no Jardim São Pedro há mais de 20 

anos. Atua na associação de moradores na parte de secretaria. Sua casa não possui ligação com 

redes de água, somente o sistema da mina. Além da caixa d´água de mil litros, utiliza baldes de 

vários tamanhos para armazenar água. Todo mês é obrigada a comprar água para beber.  

“(...) essa água que nós conseguimos é proveniente de uma mina que nós temos aqui na 

comunidade... e para chegar na nossa casa é através de uma sucção, é através de uma 

bomba”  

“(...) vou ser bem honesta. Eu consegui tomar (banho) porque eu fui para casa do meu 

namorado. Porque lá tem ele saneamento, tem água encanada... Mas pessoas da minha 

família já ficaram sem tomar banho, sim.” 

 

5.    Terra Prometida 

Região do Movimento de Moradia: Leste 1 

Distrito Aricanduva, Subprefeitura Aricanduva 

 

A ocupação Terra Prometida é uma jovem ocupação que existe há aproximadamente 4 anos e que 

está localizada dentro da Subprefeitura de Aricanduva, no distrito de Aricanduva. Foi criada de forma 

voluntária por pessoas que naquele momento estavam sendo despejadas de suas casas e não 

tinham para onde ir. Hoje é uma comunidade com aproximadamente 300 domicílios e 1200 pessoas, 

com 60% das casas construídas em alvenaria e os 40% restantes ainda em barracos de madeira. A 

comunidade foi construída em três etapas. A primeira etapa e a mais antiga, engloba as vielas 1 e 2 

e são as duas ruas principais. A segunda etapa é a chamada “Morumbizinho”, por todas as casas 

serem de alvenaria e a terceira etapa é a mais recente. 

A infraestrutura na ocupação Terra Prometida é toda provida informalmente. Todas as redes, 

conexões e caixas de inspeção de água, esgoto e luz foram feitas por “gatos”, pelos moradores. 

Todas construções e redes, tanto das moradias como de infraestrutura, foram autoconstruídas e 

ligadas na rede pública do bairro. A maioria das casas não possui caixa d´água, portanto, quando 

falta água na rede, armazenam suas águas em garrafas ou em baldes e galões trazidos de uma bica 

localizada do outro lado da comunidade. Todas as respondentes confirmaram possuir banheiro 
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completo com chuveiro, pia e vaso sanitário dentro das suas moradias, mas quando falta água a 

solução é o balde e a canequinha. 

Para garantir água em casa, as moradoras relatam sobre a solidariedade entre os vizinhos nos 

momentos de falta d’água. Lavar a roupa em horários e dias estratégicos, comprar galões de água 

potável para beber, principalmente para cozinhar e para as crianças, ir buscar água na bica com 

garrafões e pegar água emprestada com vizinho que possui caixa d´água são algumas das 

estratégias que os moradores utilizam.  

Os principais problemas hoje na ocupação relacionados à água são a sua intermitência, o volume 

disponível e a diferença de pressão com que ela chega. A falta de auxílio público na implementação 

de uma rede segura que garanta o saneamento básico e o acesso universal à água para a população 

está na raiz do problema. 

Histórias 

Dona Canaã tem 33 anos, é parda e está casada. Alagoana, chegou em São Paulo com 31 anos e 

mora na comunidade há 3 anos, pois não conseguia mais pagar o aluguel. Ela mora com 4 pessoas 

e está desempregada. A sua casa não está ligada à rede de esgoto. Apesar de possuir uma caixa 

d´água de 150 litros, quando falta água vai buscar na bica. Após a instalação da caixa d'água na sua 

casa, não precisou mais tomar banho de balde e canequinha.   

"Gostaria que os órgãos públicos passassem a nos ouvir e que permitissem que a gente 

pudesse pagar água e luz dignamente.”  

Dona Ziona tem 32 anos, é parda e solteira. Ela trabalha como diarista. Natural de São Paulo, mora 

na comunidade há 4 anos com mais 5 pessoas. Devido ao desemprego, não tinha mais condições 

de pagar o aluguel. Conheceu a ocupação pois seu irmão já morava nela. Quando falta água na sua 

casa, pede emprestado para a vizinha dois ou três baldes, pois não tem caixa d´água em casa. Lava 

sua roupa de madrugada pois a água sai mais forte.  

“fizemos uma rede de água por nossa conta mesmo. E de luz também.”   

“antes, quando nós estava sem água aqui, nós ia ali na bica, na pracinha. Nós levava balde 

de água e garrafa. Pra fazer comida, pra tomar banho, lavar roupa.  Hoje a água chega pelos 

canos.”  

Dona Maria, 40 anos, é negra e está solteira. Nascida e criada em São Paulo, ela mora na ocupação 

há 2 anos e vive com mais 9 pessoas. Chegou na Terra Prometida porque ficou desempregada e 

não tinha mais condições de pagar aluguel. Trabalha como fiscal da associação, além de ser dona 

do lar. Sua casa não possui caixa d'água e quando falta água utiliza garrafas e baldes para armazenar 

água que coleta da bica. Toma banho de chuveiro quando tem água, quando não tem, busca água 

na bica, esquenta e toma banho de balde e canequinha.  

“Essa água é irregular, mas eu não sei de onde vem. Mas é da rede pública.” 
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“Nós puxamos para dentro de casa. Moradores que fizeram.”  

“Todo dia de noite nunca tem água”. 

“De vez em quando eu compro água pras criança beber.” 

Dona Joana tem 36 anos, é negra. É assistente social, liderança na comunidade, participa da 

associação há 4 anos e trabalha na articulação política auxiliando os moradores a se organizarem. 

Explica que na ocupação o acesso à infraestrutura é informal, apesar de terem realizado o pedido 

de água para a Sabesp. Todas as redes foram autoconstruídas e a maioria das casas não possui 

caixa d´água. Acredita que a água é uma das principais demandas, assim como a moradia, na luta 

pelos direitos humanos. Para ela, água e esgoto são fundamentais para a saúde e, portanto, tem 

reivindicado a regularização da infraestrutura. Por serem uma ocupação, não houve ações da 

Sabesp ou da Prefeitura para garantir o acesso à água para todos.   

“Quando zera de água gente, zera sem ficar sem um pingo de água mesmo na torneira 

assim.” 

“Desde que nós existimos como ser humano, a água é uma demanda nossa, enquanto ser 

humano. Demanda de dignidade humana na verdade.” 

“Ninguém sobrevive sem esse acesso.” 

“E um pouco antes da pandemia também, a gente já tinha um problema de água.” 

 

6.    Vila Itaim 

Região do Movimento de Moradia: Leste 2 

Distrito Jardim Helena, Subprefeitura São Miguel 

 

A comunidade Vila Itaim está localizada no extremo leste do município de São Paulo. Existe há mais 

de 70 anos e hoje vivem nela aproximadamente 60 mil pessoas distribuídas em 8 mil moradias. 

Localizada às margens do Rio Tietê, na área de várzea da bacia principal, na divisa com Guarulhos, 

sua área engloba diversas favelas e loteamentos, com casas de de alvenaria até casas de palafitas 

e que foram construídas aos poucos, durante os anos. A comunidade ainda está em expansão e 

sofre com constantes enchentes. 

A água se tornou uma reivindicação na década de 1980, quando os poços utilizados para o 

abastecimento já não eram suficientes e estavam poluídos em função do rio Tietê. Atualmente o 

abastecimento de água nas moradias é feito por meio de ligação informal a partir da rede pública, 

puxada por bombas e distribuída por mangueiras. Essa infraestrutura só foi possível com a luta de 

lideranças antigas e união dos moradores que, em 2005, compraram os canos, as bombas e 

alugaram as máquinas para abrirem as ruas. 
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Mesmo nas casas que possuem encanamento e caixa d’água e são abastecidas de forma regular, 

há falta de água. Já as moradias que não têm caixa d’água, contam com a infraestrutura de 

tambores, baldes, bombas e mangueiras. Quando falta água, os moradores emprestam entre si. 

Histórias 

Carlos tem 46 anos é negro e professor. Vive na comunidade desde que nasceu e atua como 

liderança desde que “se entende por gente”. Seu envolvimento com o movimento ocorreu por meio 

do Movimento das Comunidades Eclesiais de Base, na época final da ditadura e começo do 

processo de redemocratização.   

“Nós sempre temos que buscar a melhoria, por mais que hoje a comunidade esteja um pouco 

mais estruturada, sempre há algo para fazer.”  

Bárbara tem 34 anos e é parda. Ela trabalha em casa e mora com o marido e mais 3 crianças. 

Nasceu em São Paulo, SP, mudou-se há 3 anos para a Vila Itaim por contato de amigos. A sua casa 

não tem caixa d’água e assim utiliza tambores para armazenar água. Ela traz os baldes, liga a bomba, 

conecta a mangueira e coloca no tambor, depois joga a mangueira pela janela da casa. O chuveiro 

tem água corrente, mas não tem água na pia da cozinha e na pia do banheiro. Toma banho de balde 

e canequinha. Sempre pega água emprestada. Lava roupa no tanquinho segundas-feiras às 8 horas, 

passa a madrugada pegando água, deixa tudo cheio e nem dorme mais.   

“Porque é assim, quando eu morava lá em cima, eu pensei que aqui fosse igual lá em cima 

e não faltava água. Aí fiquei sabendo pela minha comadre: “quando você mudar para lá você 

vai precisar de uma bomba!” Mas para que serve isso? Eu nem sei para que servia. E ela “É 

bomba para puxar água, porque se você não tiver essa bomba, você nunca vai ter água”.  

Silvia tem 60 anos, branca com origem indígena, solteira. Ela trabalhava como enfermeira e mora 

com mais dois filhos. Mora na região há mais de 30 anos, foi mudando de casa dentro da própria 

comunidade e há quase 20 anos é umas das lideranças fortes na área do Pantanal. Tem uma caixa 

d’água de 500 litros, mas nenhuma torneira é abastecida por ela. Seu banheiro é dentro da moradia, 

mas não tem água corrente. Tem a pia, mas a água não chega. Lava a roupa no tanquinho, mas só 

quando consegue água. Toma banho de canequinha porque não tem chuveiro. Sempre pega água 

emprestada com os vizinhos, mas não empresta, porque se ela mesmo não tem pra ela, como que 

vai emprestar? Compra água para beber, gasto que já chegou a ser R$80,00 por mês, dinheiro que 

poderia comprar remédios. Prefere pagar a conta de água do que viver assim.  

“Fica meio difícil, porque a gente não tem como dizer para vocês que dia que chegou água, 

por exemplo, tem uma semana que eu não tenho água. Eu consigo pegar 1 balde d’água no 

cano de água.”  

Rebeca tem 47 anos e é branca. Nascida em São Paulo, SP, mora em 6 pessoas e é divorciada. É 

uma das lideranças fortes na comunidade, trabalha sozinha como representante de bairro, quase 

um faz tudo. Chegou na Vila Itaim há 20 anos, quando comprou a casa que mora e saiu do aluguel. 
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Pagou pela ligação de água que puxa pela bomba, uma luta dela com lideranças antigas em 2005. 

Sua moradia tem uma caixa d’água de 1000 litros, todas as torneiras são ligadas a ela, mas ainda é 

pouco. Mesmo com toda a infraestrutura, compra água para beber. Sobre a Sabesp ter feito alguma 

ação para garantir água na pandemia, relata: 

“Nem chegaram aqui, nem perguntaram se a gente estava passando dificuldade ou não. Nós 

que brigamos com eles.”   

 

7.    Jardim Wilma Flor 

Região do Movimento de Moradia: Leste 2 

Distrito Cidade Tiradentes, Subprefeitura Cidade Tiradentes 

O Jardim Wilma Flor começou a ser ocupado há aproximadamente 40 anos, onde o Conjunto 

Habitacional Casa Branca, um dos mais antigos da região, foi construído em regime de mutirão. 

Atualmente, conta com cerca de 1.750 famílias. Na área do entorno da rua Wilma Flor  vivem 

aproximadamente 3.500 famílias e ainda existem as ocupações recentes, a exemplo das ruas Luiz 

Rubino  e Vista Alegre.  

Em relação a infraestrutura, existe uma sobreposição de condições materiais de acesso à água no 

Jardim Wilma Flor. Na parte central do bairro há rede de água e de esgoto. Os moradores afirmaram 

que o serviço é gerido pela Sabesp. Nas ocupações marginais, ao contrário, não há infraestrutura 

de saneamento básico e muitas ruas não possuem pavimentação. Mesmo nas áreas mais 

estruturadas, contudo, o abastecimento é interrompido diariamente, sempre durante a noite.   

Os principais problemas do Jardim Wilma Flor iniciam com o risco de despejo de algumas 

comunidades, passando pela falta d’água, desabastecimento e interrupção diária do serviço de 

abastecimento. Nas áreas onde há infraestrutura, a água é cortada todas as noites, obrigando seu 

armazenamento em caixas d’água e cisternas. Porém, nem todos os moradores possuem essas 

estruturas em suas casas. Além disso, nas localidades periféricas do bairro, os moradores são 

obrigados a coletar água por mangueiras e por meio de baldes a partir das redes oficiais de 

abastecimento ou pela compra de galões para consumo próprio.   

As estratégias para garantir água são diversas. O armazenamento é a mais comum delas. Os 

moradores recorrem ao uso de baldes, de reservatórios e de caixas d’água. Nas comunidades Wilma 

Flor, Vista Alegre e Luiz Rubino, contudo, os moradores compraram mangueiras e fizeram uma 

ligação na rede pública da Sabesp que atende a outra quadra do bairro. Alguns relatos indicaram, 

ainda, a necessidade de buscar por água em outros bairros da cidade, o que leva a um movimento 

diário de galões de água para o consumo familiar básico.  

Histórias 

Dona Elma tem 64 anos, é negra e assistente social. Não é nascida em São Paulo, mas mora no 

Conjunto Casa Branca, no Jd. Wilma Flor, há 34 anos. Desde nova já atuava politicamente em grupos 

de jovens da igreja católica. Na cidade de São Paulo, realiza trabalhos comunitários há 28 anos. 
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Acredita que o tempo de existência e a prática do mutirão são as razões que garantiram alguma 

infraestrutura de saneamento para sua comunidade.  

“Eu comecei a me envolver quando eu tinha mais ou menos 15 anos, na igreja católica. De 

lá pra cá não consegui parar mais. Agora aqui, em São Paulo, a gente começou mesmo na 

área de habitação por falta de moradia mesmo, né. Pagar aluguel é insustentável pra gente”. 

“A comunidade onde eu moro foi construída em regime de mutirão, nós temos água 

encanada. Diferente da comunidade do Rubino, a comunidade Vista Alegre, a comunidade 

Wilma Flor, e várias outras favelas aqui na Cidade Tiradentes.” 

Roberta tem 29 anos, é negra, solteira e trabalha como diarista. Nascida em Iguaí, na Bahia, chegou 

em São Paulo há 10 anos. Há 5 anos vive na ocupação da Estrada Manoel de Oliveira Ramos, no 

Jardim Wilma Flor. A ida para a ocupação foi incentivada principalmente pela dificuldade em pagar 

o aluguel. Todos os dias utiliza baldes para trazer água para dentro de casa.   

“Ah, às vezes lá em cima o pessoal fecha a água, aí falta e a gente fica sem saber, né”.   

“A gente que tem criança de 3 a 4 meses, faltar água não é muito bom para quem tem 

criança. Principalmente quando quer beber, quer tomar banho, né. Quando tá muito quente 

e o filho chega para você e fala ah, mãe, tá muito calor. E você vai dizer para ele ah, filho 

como que eu posso dar banho em você se a água tá pouca? É muito ruim.”  

Ana Cláudia tem 36 anos, é mulher, branca, do lar e solteira. Nascida em São Paulo, vive desde 

então no Jardim Wilma Flor. Porém, há oito anos teve que se mudar para a casa de seus pais para 

deixar de pagar aluguel. Como não tem acesso à água, em dias de chuva, a família utiliza uma caixa 

d´água antiga como reservatório improvisado. Ou então, ao longo dia, quando as mangueiras 

conseguem captar alguma água da ligação alternativa na rede pública.   

“É simplesmente um cano de 500 metros que a gente pega da outra rua para vir água pra 

gente. Isso quando eles não queimam a mangueira, que os moradores mesmo compraram. 

Sem isso a gente fica sem água”. 

“Rede de esgoto?! Ah moça, nem caminhão de lixo passa lá perto de casa (...). Não tem 

tubulação e rede de esgoto feita. Na verdade, o esgoto cai dentro do rio, um rio que tem de 

água. Eu acho que porque também eles não lembram da gente, né. Falam, Falam e não liga 

pras comunidades que necessitam mais. Quem tem criança lá, fica com verme, doenças, 

sabe... Eles não se importam com a gente muito.”  

 Joel tem 36 anos, é pardo, solteiro e trabalha como autônomo. Nasceu na cidade de São Paulo e 

vive no Jardim Wilma Flor desde então. Atua na associação de moradores local. Vive numa área 

antiga do bairro, onde há infraestrutura de saneamento da Sabesp. No entanto, o serviço deixa de 

ser fornecido todas as noites, o que obriga o morador a ter que se organizar para realizar tarefas 

domésticas, como lavar roupa, tomar banho, na parte da manhã.  
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“Todos os dias eles desligam em torno das 21 horas e só volta 05 da manhã. Não dizem o 

motivo, só interrompem. Não vem explicação, né.” 

“Não é só a falta de água... Quando volta a água, a pressão do cano vem, vem estourando 

tudo, né. Estoura chuveiro, estoura torneira e isso é com frequência, não é uma vez ou 

outra.”  

Taiane tem 35 anos, é solteira e do lar.  Nasceu na cidade de São Paulo e vive na ocupação Luiz 

Rubino. Depois de sofrer um despejo na zona sul da capital, ela se dirigiu para a comunidade do 

Wilma Flor, há mais de 10 anos. A moradora consegue água ou por meio de ligações informais a 

partir da rede pública da Sabesp, ou de um poço de três metros cavado no interior de sua cozinha. 

Afirmou que o poço possui bastante volume, o que permite encher até duas caixas de 500 litros e 

emprestá-la para os vizinhos.  

“Quando eu cheguei aqui era muito difícil. Não tinha ponte, menina, só faltava cair dentro do 

rio.” 

“A gente quer o endereço, a gente quer água potável vindo, nós quer uma, como é que 

chama isso, comprovante de endereço, né. Ter um nome, a gente quer ter um nome, ter 

água e luz, né.”  

 

8. Ocupação Penaforte Mendes 

Região do Movimento de Moradia: Centro 

Distrito Bela Vista, Subprefeitura Sé 

 

A Ocupação Penaforte Mendes está localizada na região central da cidade de São Paulo, na Rua 

Doutor Penaforte Mendes número 30, em um edifício de 6 pavimentos. O edifício originalmente 

comercial, foi ocupado pelo movimento MMC (Movimento de Moradia do Centro) no dia 2 de 

setembro de 2012 e hoje vivem nele 30 famílias. O MMC é um movimento de luta por moradia que 

foi criado em 1986 e que hoje auxilia famílias em 3 ocupações, contando com a Ocupação Penaforte 

Mendes. 

A infraestrutura para o abastecimento de água e coleta de esgoto no edifício é bastante homogênea, 

principalmente por se tratar de uma construção vertical e por já existir no prédio toda uma rede de 

água e esgoto construída. Todas as conexões entre a rede pública e o edifício foram feitas por 

“gatos”, incluindo o esgotamento sanitário. Parte da infraestrutura do edifício foi reaproveitada e 

outra parte foi autoconstruída e financiada pelos próprios moradores, como a aquisição de uma 

bomba e a implementação de reservatórios de água inferior em caixa de fibra e superior em caixas 

de concreto. Os banheiros são coletivos organizados por gênero e estão localizados no corredor 

público de cada andar. Existe um banheiro masculino e um feminino com chuveiro, pia e vaso 

sanitário em cada pavimento do edifício. O tanque de lavar roupa e a máquina de lavar roupa também 
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se encontram no corredor. A única rede que é privada de cada unidade habitacional é a da torneira 

da cozinha. 

Os moradores não têm problema de água para tomar banho, lavar roupa ou cozinhar, pois, apesar 

de informal, todas as redes de água e esgoto do edifício estão ligadas na rede pública. Eles compram 

água engarrafada para beber e escolhem o momento de lavar roupa de acordo com a disponibilidade 

das tarefas diárias e da vazão de água no edifício. Normalmente existe o corte de água pelas noites 

até de manhã. 

Todas as melhorias construtivas e de instalação e limpeza tem sido feita pelos próprios moradores. 

Apesar da rede pública estar ligada ao edifício, os moradores não possuem seu acesso formal, ou 

seja, não pagam pela conta da água e não são reconhecidos pela companhia de abastecimento 

como usuários. Assim, os moradores não reivindicam seus direitos em momentos de falta de água. 

Pela visão da liderança, a questão da água e do esgoto (questões sanitárias) surgem como 

prioridades junto à outras demandas. 

Histórias 

Amarilis tem 25 anos, é indígena e solteira, trabalha em um hospital como técnica de farmácia e 

cursa o primeiro ano universitário. Nascida em São Paulo, mora na comunidade há 4 anos, por 

indicação de sua mãe que já mora no local há 6 anos. Acorda cedo para ir trabalhar e conta que 

passou por situações difíceis, até o momento da instalação da bomba e das caixas de água. Antes 

faltava bastante água no edifício.  

“...a água vem da rua, volta pra caixa por bomba e depois distribui.”  

“...agora eu moro no segundo andar, mas antes eu morava no terceiro andar e a água não 

chegava. Eu pegava uma mangueira emprestada com o porteiro aqui do lado e eu levava a 

água lá pra cima. Senão não tinha como lavar a roupa. Isso antes da instalação da bomba 

né”  

Dona Rosa tem 62 anos e é negra. Baiana, chegou em São Paulo em 1990 e desde então trabalha 

como doméstica. Com a pandemia ficou desempregada. Atua no movimento social MMC há mais 

de 15 anos e está na ocupação desde o primeiro dia. Mora com seu companheiro em regime de 

união estável. Se envolveu com o MMC para sair da situação de aluguel.  No início, não havia água 

encanada no edifício, portanto, pegava água com balde no albergue do lado. Depois que compraram 

as caixas e a bomba tudo melhorou, pois as torneiras estão ligadas nas caixas e na rede que vem 

da rua. Mesmo assim, compra água mineral para beber.  

“...não tenho máquina. Tenho medo de despejo, então mantenho uma casa de aluguel no 

Campo Limpo. As peças pequenas lavo na mão, mas as grandes levo para o Campo Limpo 

nos fins de semana.”  

“tem ocupação que é muito ruim… aqui tem vezes que falta, mas não é como em outras 

ocupações que o pessoal fica 2 dias sem água.”  
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“as pessoas falam que chegou de madrugada e não tinha água. Mas eu tô dormindo então 

eu não sei né.”   

Margarida tem 23 anos, é solteira e negra. Ela trabalha como manicure em um salão de beleza. 

Natural de São Paulo, ela mora na ocupação com mais 2 pessoas, uma delas seu filho, há 6 anos. 

Conta que no início, logo que chegou, que foi bem difícil pois sempre faltava água e precisavam 

tomar banho com balde e canequinha, por meio de água emprestada do albergue vizinho.  

“No início tivemos um ano sem água só com balde na cabeça.” 

Sobre o abastecimento de água na pandemia. 

“Piorou porque a Sabesp não legaliza e quando chove é um socorro.” 

“Quando falta água ou compro, ou vou no vizinho que é um albergue público.”  

Sr. Antúrio, tem 71 anos e é negro. Educador popular do movimento, participa da luta por justiça 

social desde os seus 14 anos, tanto em movimentos rurais como em urbanos. Hoje, não mora mais 

em nenhuma ocupação, mas acompanha as três ocupações do movimento desde sua criação, em 

1986. Para ele, ser humano não vive sem água, principalmente na cidade, portanto, é uma demanda 

da comunidade desde sempre. Nenhum morador paga conta de água na Ocupação PenaForte, por 

todas as conexões entre o edifício e a rede pública serem informais. Durante a pandemia, os próprios 

moradores se organizaram para a instalação de equipamentos de higiene. Não houve ações da 

Sabesp ou da Prefeitura para garantir o acesso à água por todos.   

“Muito difícil né velho. Porque difícil? Porque o poder público, além de (a)morosidade do 

poder público, tem o problema de o poder público não querer atender as reinvidicações do 

povo, que a primeira coisa que eles dizem é que é um bando de vagabundo, invasores, sem 

querer trabalhar, desempregados... e não é verdade isso.”  

“Cada movimento tem sua principal preocupação. Mas para nós a água e a luz sempre foi 

motivo de preocupação. O ser humano não vive sem água e sem luz.”  

“Sabesp deve estar puta da vida porque os cara tão gastando água sem pagar. É verdade. 

Porque eles não querem legalizar a água do povo. Eu defendo a legalização da água e da 

luz. E eu defendo que se for preciso a gente paga IPTU. Eu defendo isso. No dia que esse 

povo virar dono, eles terão que pagar água, luz e IPTU.” 

 

9.    Fazendinha 

Região do Movimento de Moradia: Noroeste 

Distrito Brasilândia, Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia 
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A comunidade Fazendinha está localizada no bairro Jardim Vista Alegre, no extremo norte da capital 

paulista e faz limite com o Parque Estadual da Cantareira. Suas casas situam-se ao longo do Córrego 

Bananal. Esta comunidade existe há 16 anos onde hoje vivem aproximadamente 1200 famílias, 

totalizando 5 mil pessoas. As moradias variam entre alvenaria e tijolos sem reboco, algumas são 

barracos de madeira e outras são barracos de lona. Não há associações dos moradores e toda a 

assistência que os moradores recebem é por parte do movimento de moradia. 

A água se tornou uma reivindicação da comunidade em 2005, uma vez que a fonte de abastecimento 

era uma bica, com água muito suja e sem tratamento. Com organização e união dos moradores, 

conseguiram o fornecimento do ponto atual, mas que é ainda informal. O motivo da não 

regularização deste ponto de água pela empresa de abastecimento é desconhecido pelos 

moradores. Não há saneamento básico, o esgoto é a céu aberto e conduzido direto para o córrego. 

A ocupação é a única parte do bairro sem água regularizada. 

A falta de abastecimento formal e regular de água levou à construção de uma rede informal, de 

distribuição frágil, formada por mangueiras. Quando novas ligações são efetuadas sem controle, o 

sistema entra em colapso e interrompe a chegada de água para as famílias abastecidas pela rede 

informal. Tais situações levam a conflitos entre moradores. Isso gera conflitos entre os moradores. 

O abastecimento informal de água também é interrompido quando as mangueiras são retiradas pela 

prestadora de serviços de abastecimento ao realizar a limpeza do rio. Quando isso acontece, o 

abastecimento de água na comunidade toda é afetado e dificulta as tarefas domésticas e de cuidado 

das crianças. Como a maioria das casas não possuem caixa d’água, nos momentos de ausência de 

água, as famílias se ajudam emprestando água. A solidariedade entre os vizinhos é muito presente. 

As casas apresentam banheiro com vaso sanitário, chuveiro e pia, porém a água vem de uma única 

fonte informal, que não supre a necessidade de todas as famílias. Por isso, os moradores da 

Fazendinha reivindicam a infraestrutura de saneamento básico, pavimentação, endereço fixo e 

abastecimento de água direto regularizada e com relógio em cada moradia. 

Histórias 

Cláudia tem 41 anos, é negra e está desempregada. Vive na Fazendinha há 15 anos e desde que 

chegou atua como liderança. Quando comprou um terreno na comunidade e descobriu que era 

irregular, se envolveu com o movimento ao procurar se informar como poderia resolver a situação. 

O maior problema na comunidade, além da falta de infraestrutura formal, é causado pela dificuldade 

de gestão da rede informal. Quando novos moradores engatam as suas mangueiras, o sistema 

literalmente estoura e interrompe o abastecimento de pelo menos 30 famílias. Ela acredita que a 

solução para isso é a instalação da rede de abastecimento formal e relógios individuais de controle 

de consumo de água.  

“Em tempo de chuva, as coisas não têm condições e mistura esgoto com água fluvial, e fica 

aquela coisa terrível para a gente passar. E pavimentação, porque a gente não tem asfalto, 

não tem endereço, não tem um reconhecimento.”  
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Regina tem 35 anos, parda e divorciada. Paulistana, ela mora com mais 3 pessoas e trabalha como 

auxiliar de limpeza. Comprou a casa na Fazendinha há 10 anos para sair do aluguel. Tem banheiro 

dentro da moradia, com vaso sanitário, chuveiro e pia com água corrente, mas não tem caixa d’água. 

Lúcia tem 32 anos, é negra, paulistana, mora com 7 pessoas e trabalha “do lar”. Chegou na 

Fazendinha há 15 anos por contato da mãe que comprou um terreno na comunidade. Antes, pagava 

aluguel e queria ter sua casa própria. Não tem caixa d’água e armazena água em garrafas. A moradia 

possui banheiro com água corrente no chuveiro e vaso sanitário, mas não tem pia.  Usa balde 

quando falta água e pega com a vizinha que tem caixa. 

Relata que fica sem água “Porque quebra mangueira, os outros cortam a mangueira, os 

outros leva sua mangueira embora, quando a Sabesp limpa o rio que corta as mangueiras. 

Essa é a nossa vida na Fazendinha.”  

Alberto tem 20 anos, é negro. Ele é paulistano,solteiro, e trabalha com vendas. Mora com 6 pessoas 

e está há 5 anos na comunidade. Teve que sair rapidamente da casa anterior em que pagava aluguel 

e a Fazendinha foi a solução mais imediata que conseguiu. A sua casa tem banheiro com vaso 

sanitário e chuveiro com água corrente, mas não tem pia, usa o tanque que fica do lado de fora. Não 

tem caixa d’água e armazena água em garrafas, para não faltar para as crianças, fazer comida e 

lavar a louça. O chuveiro elétrico queima muito, a energia também é “gato” e a rede não suporta, 

então toma banho de balde e canequinha.  

Sobre não ter água na pandemia, relata: “Porque se uma pessoa sem água, você não 

consegue fazer comida, sem comida você tem baixa imunidade; você não consegue 

higienização, se você não consegue higienização qualquer lugar você consegue se 

contaminar; se você se contamina e não se limpa, não tem meios para se higienizar depois 

disso, para você contaminar com o vírus e depois repassar isso para outra pessoa fica muito, 

muito, mais fácil, entendeu?” 

 

3.3 Ações institucionais da Sabesp e prefeitura nas favelas  

Com o levantamento de notícias na mídia, documentos e informes nos sites oficiais, foi possível 

identificar tipos de ações realizadas pela Sabesp em relação à pandemia e, especificamente em 

favela. Foram elas: serviço digital, distribuição de reservatórios de água, isenção na tarifa social, 

construção de lavatórios, limpeza de ruas e hospitais e distribuição de kits de higiene. Os mais 

noticiados foram a distribuição dos reservatórios e a isenção da tarifa social e a prorrogação dessas 

ações, notando-se uma maior divulgação nas favelas do Paraisópolis e Jardim Monte Azul, com 

maior quantidade de ações nas regiões da Zona Sul e Centro do município de São Paulo. 

A Nota Técnica da Sabesp que foi juntada à Ação Civil Pública confirmou tais ações, e foi possível 

identificar números de atendimento. Em relação à distribuição de caixas d’água, na RMSP foram 

distribuídas 5.015 caixas d’água até o dia 15/06/2020, sendo 4.163 na cidade de São Paulo. Para a 
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implantação de lavatórios, cada prefeitura estabeleceu um procedimento próprio, sendo que em São 

Paulo, várias entidades ficaram responsáveis por diferentes partes do processo: a Florescer Brasil 

pela doação e instalação das pias/lavatórios públicos; Subprefeitura pelo fornecimento, instalação e 

manutenção das pias/lavatórios públicos; SEHAB pelas indicações dos pontos de instalação 

utilizando os índices de vulnerabilidade das comunidades e material básico para instalação; a 

Diagonal Social ficou responsável pelo mapeamento dos pontos estratégicos dentro das 

comunidades vulneráveis; a Sabesp se encarregou da execução e manutenção das 

ligações/conexões hidráulicas de água. Em locais não atendidos pela empresa, as “áreas não 

atendíveis”, o município se encarrega de abastecer caminhões-pipa com água da companhia para 

chegar nas moradias com problemas de falta de abastecimento. Foram construídos 140 lavatórios 

na RMSP até o dia 15/06/2020, sendo 121 deles na cidade de São Paulo. Outra ação foi a 

higienização de vias públicas, como uma ação complementar da limpeza urbana municipal, onde é 

usado hipoclorito de 10 ppm na água de reuso, com objetivo de tornar os ambientes públicos mais 

limpos, e logo, menos suscetíveis à contaminações. A Sabesp somente faz lavagens, tentando 

atender a demanda das Secretarias de Saúde dos municípios operados. A escolha dos locais é 

definida por cada Prefeitura, sendo que a companhia fornece o material e equipamentos, além de 

executar a higienização. A isenção de pagamento de tarifa residencial social e tarifa favela, que 

inicialmente foi concedida de abril a junho, foi ampliada até agosto de 2020. A Sabesp passou a 

fazer o atendimento ao público por meio digital, telefone ou chat, fechando as agências devido à 

pandemia. 

Além dessas ações, foi criada a Comissão Executiva de Crise – CEC, que com base no Decreto 

Estadual nº 64879 e Deliberação ARSESP nº 979. A CEC analisa os principais indicadores dos 

últimos sete dias, e faz projeções para os próximos períodos, para verificar a necessidade de ações 

preventivas, garantindo a manutenção de serviços. 

As ações listadas constituem atendimento pontual que, apesar de sua importância na solução de 

uma localidade, não representa um planejamento emergencial de abastecimento mais estruturado 

e amplo, voltado para os territórios populares onde se concentram os problemas de saneamento. 

Além disso, as ações responderam às reivindicações iniciais, mas perderam força ao longo dos 

meses, não apresentando uma continuidade. Isso se mostra ainda mais grave, considerando que a 

pandemia tende a se estender por muitos meses ao longo de 2021 e eventualmente em 2022. Tanto 

os problemas de acesso à água identificados no questionário e nas entrevistas não são objeto de 

ações específicas do poder público ou Sabesp. A intermitência no abastecimento, por exemplo, 

poderia ser melhorada nesse contexto de pandemia, assim como um acompanhamento mais 

próximo das necessidades das comunidades mais vulneráveis e expostas à contaminação. Mas isso 

não foi identificado pela pesquisa.  
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4. Produtos da pesquisa: site e publicação 

Além deste relatório, são produtos da pesquisa o site “Água e Moradia”  

https://aguaemoradia.pesquisa.ufabc.edu.br/ e a publicação intitulada “Falta d’água e moradia 

popular na pandemia da Covid-19” (em anexo 3) são formas de apresentar os resultados da 

pesquisa de forma acessível ao público em geral, bem como aos moradores das favelas e 

ocupações. Nesse sentido, as designers contratadas com recursos do projeto – Midori Hamada, 

programadora de site e Natália Resegue, ilustradora – trabalharam em conjunto para conceber uma 

mesma identidade visual para ambos os produtos. Personagens inspirados em membros e militantes 

do movimento de moradia foram criados para narrar e apresentar a pesquisa nesses dois produtos. 

O site está hospedado no servidor da UFABC e foi construído em wordpress. Ele apresenta a linha 

do tempo da pesquisa, os conteúdos e métodos de cada etapa resumidamente, os principais 

resultados, as histórias de falta d’água. Há também um mapa interativo, construído a partir do apoio 

da Carto, que disponibilizou gratuitamente a sua ferramenta por se tratar de projeto relacionado à 

Covid-19. Esse mapa foi definido no recorte espacial do município de São Paulo e disponibilizará 

para livre consulta todos os resultados da pesquisa (dados do questionário), que poderão ser 

analisados junto a outras camadas de informação relevantes como alguns zoneamentos, 

aglomerados subnormais do IBGE, informações ambientais e de cobertura de saneamento. 

Sabemos que essas informações podem auxiliar as comunidades na reivindicação por melhoria do 

acesso à água. O site contém uma biblioteca, onde são disponibilizados o relatório, publicação, 

textos e dissertações elaborados pela equipe e convergentes com o tema do projeto. E por fim, a 

equipe e parceiros são apresentados, bem como a indicação de links interessantes. 

 

  

https://aguaemoradia.pesquisa.ufabc.edu.br/
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5. Divulgação  

A divulgação dos resultados parciais e finais da pesquisa ocorreu ao longo do seu desenvolvimento, 

e aponta para desdobramentos.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, a equipe recebeu convites para participação de lives e 

debates online que significaram momentos de divulgação e debate. Listamos a seguir a participação 

nesses eventos: 

06/05/2020 - Live do Observatório Nacional dos Direito à Água e ao Saneamento (ONDAS) com o 

tema “Moradia precária, falta d’água e Covid-19” e participação de Benedito Barbosa (Central de 

Movimentos Populares, integrante da pesquisa), Leandro Castro (morador da favela da Rocinha no 

Rio de Janeiro) e Luciana Ferrara (mediação). Disponível em: https://ondasbrasil.org/live-do-ondas-

moradia-precaria-falta-de-dagua-e-covid-19/ 

18/05/2020 - Live do Professor Wagner Romão com o tema “Água, saneamento e moradia” e 

participação de Luciana Ferrara (UFABC), Renan Roncolato (Presidente do Sindae/Sanasa), Vicente 

Andreu (ex-presidente da Agência Nacional de Água) e Wagner Romão (mediador). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=dNzbtRDfTIg  

11/05/2020 - Entrevista de Luciana Ferrara concedida à Rede TVT - “Pesquisa mapeia comunidades 

sem acesso à água em São Paulo” – Reportagem Dayane. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BbTDAjoKuww&fbclid=IwAR0fvmuqbeS4Tkwec9YtWnUrks73X

HyGMLw-Rgnop11KPMNtedPkh2Q9JuE 

26/05/2020 - Entrevista de Luciana Ferrara concedida à Rede TVT – Jornal BRASIL ATUAL - 

Reportagem de Cosmo Silva. Disponível em: https://youtu.be/r1ByE2bIaWw 

15/08/2020 - Participação da Profa Luciana Ferrara no Seminário “Direito à Cidade, Eleições 

Municipais e Pandemia”, no eixo “Saúde, Água e Saneamento Público” organizado pela Central de 

Movimentos Populares. 

Position paper escrito por Vanessa Empinotti, Rayssa Saidel Cortez e Luciana Nicolau Ferrara com 

o título “Coronavírus e segurança hídrica: é preciso acesso universal à água”, publicado em Carta 

Capital em 10/04/2020. Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-

cidades/coronavirus-e-seguranca-hidrica-e-preciso-acesso-universal-a-

agua/?fbclid=IwAR1WAmTf-M_quHLamVJOdSUljWUkQE0EM7YjUC1PKlB1RorFSreBn0RBIiI 

https://ondasbrasil.org/live-do-ondas-moradia-precaria-falta-de-dagua-e-covid-19/
https://ondasbrasil.org/live-do-ondas-moradia-precaria-falta-de-dagua-e-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=dNzbtRDfTIg
https://www.youtube.com/watch?v=BbTDAjoKuww&fbclid=IwAR0fvmuqbeS4Tkwec9YtWnUrks73XHyGMLw-Rgnop11KPMNtedPkh2Q9JuE
https://www.youtube.com/watch?v=BbTDAjoKuww&fbclid=IwAR0fvmuqbeS4Tkwec9YtWnUrks73XHyGMLw-Rgnop11KPMNtedPkh2Q9JuE
https://youtu.be/r1ByE2bIaWw
https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/coronavirus-e-seguranca-hidrica-e-preciso-acesso-universal-a-agua/?fbclid=IwAR1WAmTf-M_quHLamVJOdSUljWUkQE0EM7YjUC1PKlB1RorFSreBn0RBIiI
https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/coronavirus-e-seguranca-hidrica-e-preciso-acesso-universal-a-agua/?fbclid=IwAR1WAmTf-M_quHLamVJOdSUljWUkQE0EM7YjUC1PKlB1RorFSreBn0RBIiI
https://www.cartacapital.com.br/blogs/br-cidades/coronavirus-e-seguranca-hidrica-e-preciso-acesso-universal-a-agua/?fbclid=IwAR1WAmTf-M_quHLamVJOdSUljWUkQE0EM7YjUC1PKlB1RorFSreBn0RBIiI
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Participação em eventos 

No dia 28 de março de 2021, foi realizado o II Encontro Sul de Favelas e Ocupações. O evento deu 

continuidade ao I Encontro, realizado em outubro de 2019, e é resultado de uma mobilização e 

articulação de diversos movimentos de moradia, entidades populares e comunitárias, assessorias 

técnicas, Defensoria Pública e universidades que atuam na zona sul de São Paulo, na pauta do direito 

à moradia. O II Encontro também faz parte das atividades do Projeto Jovens Ocupações, e da 

parceria com a Universidade de Michigan. 

Devido à pandemia, o II Encontro aconteceu de forma remota, com uso da plataforma Zoom, onde 

participaram 160 inscritos de diversas comunidades. Essa expressiva participação resultou de um 

intenso trabalho da equipe em conjunto com membros e lideranças de movimentos, que mobilizaram 

representantes e pessoas capazes de replicar os resultados do encontro em suas comunidades.  

O evento também foi transmitido ao vivo por meio de páginas no Youtube e Facebook 

(fb.com/campanhadespejozero, fb.com/centrogaspargarcia, fb.com/CMP.Estadual.SP, 

fb.com/coohabras, fb.com/labjuta). De acordo com consulta feita na sequência do evento, o 

desempenho da publicação foi o seguinte: 3854 pessoas alcançadas, 1263 de engajamento. 

Pessoas alcançadas são as que de alguma forma tiveram contato com a transmissão, visualizaram 

ou curtiram a página, ou assistiram um pouco. Engajamento foi todo tipo de interação direta 

envolvendo a publicação: curtida, comentários, compartilhamento, encaminhamento por mensagem 

direta, etc.  

O evento pode ser visto nesse link: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=4002992549751936&ref=watch_permalink. 

A programação do II Encontro foi construída a partir de dois eixos temáticos: acesso à terra 

urbanizada e conflitos fundiários, e acesso à água e ao saneamento. Contou com a participação de 

palestrantes convidados, e uma apresentação da pesquisa Jovens Ocupações. Em seguida, os 

participantes do Zoom foram divididos em 8 grupos de discussão, sendo que cada grupo tinha um 

ou dois mediadores, e dois relatores. O trabalho em grupo teve como objetivo escutar os principais 

problemas das comunidades, bem como elaborar propostas para uma carta manifesto do encontro. 

Durante o trabalho dos grupos, a transmissão ao vivo seguiu com a apresentação de um compilado 

de cartilhas e materiais sobre moradia, regularização fundiária e, sobre o tema da água, a Profa. 

Vanessa Empinotti apresentou os produtos do presente projeto, o site e a publicação. Ao final, os 

grupos retornaram para o mesmo ambiente virtual e apresentaram as sínteses de suas 4 propostas 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=4002992549751936&ref=watch_permalink
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para a carta manifesto. Essas propostas serão retrabalhadas e incorporadas na carta manifesto, que 

será disponibilizada a todos os participantes.  
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Como desdobramento do projeto e parte do trabalho de sua divulgação, Luciana e Vanessa farão 

uma apresentação do projeto no webinário da rede de pesquisa “Household Water Insecurity 

Experiences (HWISE) - Research Coordination Network (RCN)” (https://hwise-rcn.org/), que 

organiza webinários mensais com o tema: “Experiências da Insegurança Hídrica Domiciliar no 

Brasil”. A apresentação está prevista para o dia 20/05/2021. 
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Anexo 2 – Cartografias do acesso à água 

As cartografias a seguir foram elaboradas a partir dos dados obtidos com o questionário via 

formulário eletrônico. O uso dessas informações será trabalhada pela equipe para publicação em 

artigo científico. 
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