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1. Introdução 
Este Relatório tem por finalidade apresentar questões socioambientais pertinentes a obras de 

esgotamento sanitário a serem realizadas na margem esquerda da represa do Guarapiranga. As 

obras cujos impactos sociais e ambientais constituem objeto desse Relatório são: 

- Substituição da linha de recalque final da Elevatória Talamanca. 

- Substituição parcial do coletor tronco da sub-bacia do córrego Guavirutuba. 

- Substituição parcial de coletor tronco de interligação entre as elevatórias Riviera e Talamanca1. 

As substituições planejadas devem-se a frequentes problemas operacionais apresentados pelas 

três linhas. A atual linha de recalque Talamanca está assentada, em parte de seu caminhamento, 

em rua de caixa estreita, o que tem dificultado seriamente as seguidas intervenções de 

manutenção provocadas por rompimentos e vazamentos. O atual coletor tronco Guavirituba 

apresenta danos irreversíveis ocasionados, em um de seus tramos, por ocupação residencial que 

se estendeu ao fundo de vale onde a tubulação está assentada, levando a seu rompimento. A 

linha Riviera-Talamanca, em seu trecho de jusante (pouco mais de 150 metros), tem trabalhado 

“afogada”, pelo carreamento e depósito de areia e solo. 

Este Relatório tem por finalidade apresentar, a partir das razões técnicas e operacionais 

motivadoras das obras, as opções técnicas de engenharia adotadas para a sua execução; a 

descrição sucinta das intervenções e o seu cronograma; as características do caminhamento das 

tubulações vis-à-vis as áreas de vizinhança; as interferências que podem dificultar a sua 

execução e os cuidados que devem ser tomados para neutralizar ou minimizar os impactos 

ambientais e sociais das intervenções, todos esses aspectos relacionados aos elementos 

técnicos norteadores do trabalho de acompanhamento/monitoramento e mitigação dos 

impactos de interesse. 

As obras planejadas fazem parte do escopo do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, 

objeto de Acordo de Empréstimo firmado pela Sabesp com o Banco Mundial. Na sua 

implementação, são observadas diretrizes, normas e procedimentos usualmente adotados pelo 

Banco. Assim, no caso do trabalho de acompanhamento e monitoramento de impactos 

ambientais e sociais, serão seguidas, juntamente com as diretrizes e demais orientações da 

Sabesp, as determinações do Manual de Operação (MOP) e, sobretudo, do Marco de Gestão 

Socioambiental do Programa (MGSA) e de seus anexos - o Manual Ambiental de Construção 

(MAC), o Manual de Comunicação Social e o Manual de Orientação Social. Esses documentos 

visam a garantir a prevalência das salvaguardas do Banco Mundial em programas e projetos que 

fazem parte de sua carteira de financiamentos. 

 

                                                           
1 A elevatória Riviera também é denominada, em alguns documentos, de Itupu. 



 

 

2. Razões Técnicas das Intervenções 
A linha de recalque Talamanca, o coletor-tronco Guavirutuba e a linha de interligação das 

estações elevatórias Riviera e Talamanca foram implantados há cerca de 30 anos, ao final da 

década de 1980, período em que houve uma grande expansão do sistema de coleta de esgotos 

na Região Metropolitana de São Paulo. Ambos são essenciais ao adequado funcionamento de 

toda a estrutura de esgotamento sanitário instalada à margem esquerda do reservatório 

Guarapiranga – a qual atende a bairros densamente habitados do município de São Paulo e, 

também, a parcela da área urbana do município de Itapecerica da Serra. Essa estrutura, além 

das redes de coleta e de coletores-tronco, compõe-se de uma série de estações elevatórias e 

linhas de recalque cuja função é o afastamento dos efluentes coletados da bacia; os efluentes 

são transferidos, no caso, para coletor pertencente à bacia já drenante para o rio Pinheiros, onde 

há um conjunto de interceptores, linhas de recalque e elevatória que encaminham as vazões 

para a Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri – ETE Barueri (em local não distante da 

confluência dos rios Tietê e Pinheiros). 

O Mapa 1 apresenta a configuração básica desse sistema de transferência dos esgotos. Podem 

ser identificadas as estações elevatórias Riviera e Talamanca, assim como aquelas situadas mais 

ao sul, a partir da elevatória do Jardim Solange. O conjunto das elevatórias efetua o recalque 

dos esgotos do quadrante sul para o quadrante norte. A elevatória final Talamanca, por sua vez, 

efetua o recalque das vazões até o coletor-tronco Ponte Baixa, já em área exógena à bacia do 

Guarapiranga, que as transfere para o interceptor situado à margem do rio Pinheiros. A 

configuração indica que há uma concentração gradativa de vazões de esgotos conforme as 

elevatórias efetuam o seu recalque até a estação Talamanca. 

Essa configuração leva a que qualquer problema operacional mais sério na linha Riviera-

Talamanca e/ou na linha de recalque Talamanca, e que venha a paralisar o seu funcionamento, 

leva ao carreamento das vazões direto para o córrego – no caso, o córrego Guavirutuba, do qual 

o córrego Talamanca é afluente2. O desemboque do córrego Guavirutuba ocorre a cerca de 3,5 

km da barragem do Guarapiranga, onde é efetuada a captação e o bombeamento das águas da 

represa para a Estação de Tratamento do Alto da Boa Vista3.  

Quanto à sub-bacia do Córrego Guavirutuba, localiza-se na porção mais setentrional da bacia. 

De maneira geral, o seu território, de relevo acidentado, é coberto por redes coletoras de 

esgotos; sua ocupação é bastante densa, com pervasivas características de informalidade 

urbana, materializadas na presença de famílias de baixa renda moradoras em aglomerações de 

origem irregular e em favelas. O coletor tronco existente estende-se por todo o córrego 

                                                           
2  O mesmo pode ser observando quanto à estação elevatória Talamanca. Outro 
empreendimento da Sabesp em preparação – a modernização tecnológica para operação mais 
segura das elevatórias - também faz parte da agenda das intervenções do mesmo Acordo de 
Empréstimo mantido pela Sabesp com o Banco Mundial – tem a finalidade de reduzir 
agudamente a possibilidade de falha dessas instalações. As elevatórias Talamanca, Riviera e 
Jardim Solange estão relacionadas dentre aquelas que receberão esse tipo de investimento. 
3 Essa característica de transferência dos esgotos coletados desde o sul da bacia, encaminhados 
no sentido norte, também identifica o sistema de esgotamento instalado na margem direita do 
reservatório (desde o Distrito de Parelheiros até a região de Interlagos) e ao sistema que atende 
a parcela do município de Embu das Artes situada no interior da bacia do Guarapiranga e a parte 
do município de Itapecerica da Serra, inclusive sua área central. 



 

 

Guavirutuba – até a mesma estação elevatória Talamanca - mas, além dos problemas de 

intersecção entre os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem (que ocasionam o seu 

assoreamento e a necessidade de contínuas manutenções corretivas), a tubulação encontra-se 

rompida em seu trecho médio, com uma estimativa de vazão correspondente à coleta de 5 mil 

imóveis com lançamento irregular no curso d’água. 

Note-se que o córrego Guavirutuba, apesar da abrangente malha de redes e coletores-tronco e 

coletores secundários em sua bacia de drenagem, e dos esforços de manutenção das condições 

operacionais dessas linhas, já apresentava, recorrentemente, baixa qualidade de água - a maior 

concentração de fósforo/ml em toda a bacia. Em função dessa situação, efeito da intensidade e 

do baixo padrão de qualidade da ocupação urbana, em meados da década de 1990 a Sabesp 

instalou, nas proximidades do deságue do córrego, uma estação de flotação para tratamento 

das suas vazões. A estação, reformada há cerca de quatro anos, encontra-se em condições 

operacionais mas com capacidade produtiva limitada; a ampliação das concentrações de 

fósforo, por efeito do mencionado rompimento da tubulação, rebaixou a qualidade da água a 

um ponto em que a efetividade da estação é menor. 

Mapa 1 

Sistema de Transferência de Esgotos da Bacia do Guarapiranga para a ETE Barueri 

 

 



 

 

Trata-se, assim, de linhas cujas funções e condições operacionais são de importância decisiva 

para a preservação da qualidade das águas da represa, por sua vez indispensável ao 

abastecimento público metropolitano e à utilização para outros usos, como aqueles 

relacionados ao lazer urbano. A finalidade das obras é, por evidente, a ampliação da 

confiabilidade operacional do sistema de esgotamento. A iniciativa vem se somar a outras 

intervenções na bacia do Guarapiranga, também constantes do Programa Saneamento 

Sustentável e Inclusivo, e que se encontram em fase preparatória. Todas elas, de alguma forma, 

visam à mesma finalidade de ampliação da capacidade operacional dos sistemas instalados e, 

por fim, à melhoria da qualidade da água bruta do reservatório.  

A seguir, estão apresentados elementos informativos básicos sobre a bacia hidrográfica do 

Guarapiranga. Mais adiante, o Mapa 2 identifica as concentrações urbanas da bacia – 

predominantemente às duas margens do reservatório – e as estações elevatórias de esgotos. A 

seta indica o sistema de esgotamento da margem esquerda e o sentido do fluxo sul-norte das 

vazões recalcadas. A captação em operação para o abastecimento de água está situada ao norte, 

junto à barragem. 

  

 
Adicionalmente, outra obra programada no âmbito do Acordo de Empréstimo mantido entre 

Banco Mundial e Sabesp - a extensão de sistema de esgotamento para bairros de Itapecerica da 

Serra ainda desprovidos de atendimento – depende parcialmente desse sistema de 

transferência de esgotos coletados na margem esquerda até a ETE Barueri. Os esgotos a serem 

coletados em um dos bairros, o Jardim São Pedro, deverão ser encaminhados à elevatória Jardim 

Bacia Hidrográfica do Guarapiranga 

A represa do Guarapiranga está localizada no quadrante sul-sudoeste da RMSP. Seu 

território de drenagem alcança cerca de 640 km². Seu espelho d’água varia em 

função do nível de acumulação, podendo chegar a aproximadamente 33 km². 

Estratégica ao abastecimento da Região Metropolitana – a captação pode chegar à 

vazão de 16 m³/segundo -, e fundamental quando da recente crise hídrica (2013-

2015) para a manutenção das condições operacionais do sistema produtor 

metropolitano, parte expressiva de seu território apresenta ocupação urbana densa, 

com largas porções caracterizadas pela incidência de baixa renda e informalidade 

(favelas e loteamentos de origem irregular). A população estimada para o ano de 

2015 atingia 930 mil habitantes1. A qualidade de suas águas acusa os efeitos do uso 

urbano intensivo e a carência relativa de infraestrutura pública. No caso de sistemas 

de esgotamento, a cobertura geral é da ordem de 70%. Para a ampliação desse nível 

de cobertura, são importantes obras planejadas, ou já programadas, para bairros dos 

municípios de Itapecerica da Serra, Embu das Artes e Embu-Guaçu. Todavia, a 

elevação da cobertura até o nível de 90%, ou mais, está condicionada, em larga 

medida, à extensão de sistemas sanitários a aglomerações de origem irregular e a 

intervenções urbanas reorganizadoras de núcleos favelados. 



 

 

dos Reis, existente e em operação (ver Mapa 1), cujas vazões são recalcadas, sucessivamente, 

para as elevatórias Jardim Solange, Riviera e Talamanca. 

 

Mapa 2 
Concentrações Urbanas e Configuração do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
Fonte: Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia do Guarapiranga – 
PDPA. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. (*) Os triângulos indicam as 
estações elevatórias de esgotos. 

 

 



 

 

3. Descrição Básica das Obras e Justificativas Técnicas das Soluções Adotadas 

3.1 Linha de Recalque (LR) Talamanca 

Para a definição de traçado para a substituição da LR, foi efetuado estudo preliminar de 

alternativas. Duas hipóteses foram consideradas: 

a) A manutenção do atual traçado. Trata-se de extensão mais curta (840 metros), mas percorre 

vias estreitas e, por essa razão, apresenta alto grau de dificuldade construtiva, impactos 

consideráveis sobre a vizinhança durante a sua execução e condições pouco adequadas à 

manutenção futura.  

b) Traçado alternativo pela Rua Talamanca, Rua Quisiro e Rua Martinho Jacob Kremer, até 

chegar a ponto alto da Avenida Guarapiranga, totalizando 1.792,00 (1.362,77 metros por 

recalque e 429,23 por gravidade), com posterior interligação com coletor existente.  

A Sabesp fez a opção pela segunda alternativa, que utiliza arruamentos em geral mais largos, 
conforme fotos apresentadas nesse Relatório. Os quantitativos e métodos construtivos estão 
sumarizados na tabela abaixo. 

 
 

 Extensão de Rede (m)  Diâmetro (mm) Material  Método Construtivo 

1.000,00 710 PEAD VCA 

362,77 710 PEAD MND - Recalque 

429,23 800 PEAD  MND - Gravidade 

 Total 1.792,00 m     

VCA: Vala a Céu Aberto    MND: Método Não Destrutivo 
 

A sequência de fotos a seguir indica as condições viárias e de vizinhança da obra projetada da 

LR Talamanca. 

 
Fotos 1 e 2 – Rua Quisiro 

 



 

 

 

 
Após a saída da EEE Talamanca, há um curto trecho a ser percorrido na rua do mesmo nome. 
Em seguida, a LR seguirá pelas ruas Quisiro e, posteriormente, Martinho Jacob Kremer 

   

Fotos 3, 4, 5 e 6 – Rua Martinho Jacob Kremer 

 

 



 

 

 
Rua Martinho Jacob Kremer, próximo ao entroncamento com a  

Rua Sumaré (Início do trecho em MND) 

 
Rua Martinho Jacob Kremer com vista para Avenida Guarapiranga. 

Comentário já efetuado, a caixa das ruas é relativamente favorável ao assentamento das 

tubulações. A partir do momento em que a rua Martinho Jacob Kremer apresenta um 

estreitamento, já a um km de distância da EEE Talamanca, inicia-se a previsão de assentamento 

da tubulação em MND, método construtivo que será adotado até a conexão com o coletor 

tronco 

As Fotos 3 e 4 permitem observar a presença de comércio em trecho em que a tubulação ainda 

será assentada em VCA. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Fotos 7, 8 e 9 – Avenida Guarapiranga 

 
Avenida Guarapiranga – Início do trecho por gravidade (MND) 

 

 
Cruzamento da Avenida Guarapiranga com a Rua Hercília G. dos Santos -  

 interligação com o coletor existente de 600mm (4) 

                                                           
4 Fotos: Google. 



 

 

 

Mapa 3 

Caminhamento Projetado para a Linha de Recalque Talamanca 

 
(*) A elevatória Talamanca está localizada no canto baixo esquerdo da foto, representada por 
triângulo em cor vermelha. 

 

 

3.2 Coletor Tronco (CT) Guavirutuba 

Observação já efetuada, o CT Guavirutuba tem apresentado problemas - desgaste por tempo de 

operação, necessidade de manutenção por assoreamento (potencializado pelo diâmetro atual 

de 400 mm) e danos à tubulação por impacto direto da ocupação urbana - que justificam a sua 

substituição. 

Para a definição de uma solução técnica, incluindo o caminhamento a ser adotado, a Sabesp 

dispunha de projeto elaborado em 2013 pela empresa PSI. No entanto, houve a necessidade da 

sua revisão exatamente pelo avanço da ocupação de fundo de vale. A revisão do projeto foi feita 

em 2019, pelo Consórcio BN. 

O caso é ilustrativo das dificuldades de implantação e/ou operação de sistemas de esgotamento 

sanitário, especialmente pela interdição de fundos de vale ao assentamento de coletores tronco. 

Em casos como esse, de ocupação junto aos corpos d’água, os coletores precisam ser total ou 

parcialmente assentados, por ausência de alternativa, em ruas próximas, colocando em 

dificuldades o atendimento dos imóveis, que podem ser em grande quantidade, mais próximos 

ao fundo de vale. As três fotos a seguir mostram a situação de avanço urbano sobre o leito do 

córrego Guavirutuba. 

  



 

 

Fotos 10. 11 e 12 
Córrego Guavirutuba – Ocupação Urbana 

 

 

 

 

 



 

 

 
(*) Fonte: Sabesp/PDPA da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. Op. Cit. 

 

A Figura 1 apresenta o caminhamento completo do projeto. A linha laranja representa trechos 

projetados pela PSI; a linha vermelha, os trechos projetados pelo Consórcio BN; a linha lilás, 

trecho projetado pela PSI que precisou ser abandonado como opção de traçado. Note-se, por 

oportuno, que o projeto da PSI já não havia considerado, pela ocupação, a possibilidade de 

traçado contínuo junto ao córrego; todavia, depois de alguns anos, tampouco o traçado 

projetado pela PSI se mostrou viável. 

 

Figura 1 
Esquema do Projeto (incluindo trecho substituído) 

 

 
 



 

 

A obra proposta, nesse momento, não abrange a totalidade do projeto. Toda a alça (em 

vermelho) que segue em direção à esquerda da Figura 1, pela estrada de Guavirutuba, até a rua 

Santa Zélia, no canto esquerdo, não será executada. Em praticamente todo esse trecho existe 

coletor de 300 mm, em condições operacionais satisfatórias. 

Os Mapas 4 e 5 apresentam o caminhamento da obra a ser executada. No Mapa 4, constam os 

trechos de jusante, com os respectivos diâmetros das tubulações – o trecho em cor amarela, no 

canto baixo direito, corresponde de fato ao coletor de interligação das elevatórias Riviera e 

Talamanca (diâmetro de 1000 mm). O Mapa 5 apresenta os trechos seguintes a montante.  

Na opção adotada, a partir da EEE Talamanca, o coletor segue pelo fundo de vale, por faixa de 

servidão existente e desocupada, até a rua Francisca Alves Albuquerque, onde faz uma curva à 

esquerda em direção à estrada do Guavirutuba. Segue pela avenida, passando pelas 

confluências com as ruas Tom Maior e Benedito de Campos (onde estão previstas duas 

interligações novas). Na confluência com a rua João Ferreira da Silva, o coletor deixa a estrada 

do Guavirutuba, segue pequeno trecho da rua João Ferreira da Silva e entra pela rua Magister 

Leoninus, nesse caso novamente junto ao córrego. A alteração procedida estende-se por 442,50 

metros de coletor-tronco e 131,50 metros das duas interligações, totalizando 574,00 metros. 

A sequência de fotos após os Mapas 4 e 5 permite identificar as condições de execução da obra 

e a natureza da ocupação de vizinhança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantitativos da Obra do Coletor Tronco (CT) Guavirutuba 

        -     CT TRECHO Ø400mm EM VCA (164,96M) E MND (150,00M). 

- CT TRECHO Ø500mm EM MND (440,22 M).  

- CT TRECHO Ø600mm EM VCA (177,91M) E MND (522,22M). 

- EXECUÇÃO DE REDE COLETORA - Ø200MM EM VCA (103,66M) E 11 LIGAÇÕES 
DOMICILIARES. 

- EXECUÇÃO DE 3 (TRÊS) INTERLIGAÇÕES DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS 
EXISTENTES - Ø200MM E Ø300MM EM VCA. (Não menciona quantitativo) (onde 
são?) 

        -     EXECUÇÃO DE 3 (TRÊS) INTERLIGAÇÕES DE REDES COLETORAS EXISTENTES - 

Ø300MM EM MND 

(VCA = Vala a Céu Aberto) (MND = Método Não Destrutivo) 

 



 

 

Mapa 4 

Trechos Projetados de Jusante do Projeto do Coletor Tronco Guavirutuba e Trecho Projetado de Jusante do Coletor Riviera-Talamanca 

 

 

  



 

 

Mapa 5 
Trechos Projetado de Montante do Coletor Tronco Guavirutuba 

 



 

 

Foto 13 
Rua Talamanca 

 

 

Foto 14 e 15 – Área de Várzea 

 



 

 

 

 
 

 
O CT, nesse trecho de várzea (Fotos 14 e 15), que não apresenta obstáculo de ocupação, terá 

uma extensão de 610 metros. O assentamento será em MND, com profundidades entre 2,10 e 

11,0 metros. Na foto seguinte, a inflexão para a rua Francisca Alves Albuquerque. 

 
Foto 16 

Vista do córrego Guavirutuba a partir da rua Francisca Alves Albuquerque 

 



 

 

Foto 17 
Rua Francisca Alves Albuquerque 

 

 

Foto 18 

Estrada do Guavirutuba 

 

 

 

 



 

 

Foto 19 
Confluência da Estrada do Guavirutuba com a rua João Ferreira da Silva 

 

 

Foto 20 

Rua Magister Leoninus (adjacente ao córrego Guavirutuba) 

 
 
 

  



 

 

Foto21 
Final da rua Magister Leoninus 

 
 

Ao final da rua Magister Leoninus, há um portão, ponto-limite da obra a ser executada. Além 

desse ponto, há trecho remanescente do coletor-tronco, seguindo para montante da sub-bacia 

do Guavirutuba. Não obstante haver ocupação irregular sobre a faixa ocupada pelo coletor, este 

se encontra ainda em condições operacionais, sem registro de danos. A regularização desse 

trecho remanescente dependeria de remoções que não fazem parte do escopo da intervenção. 

 
 

3.3 Coletor Riviera – Talamanca 

O coletor tronco será remanejado (substituído) em uma extensão, de jusante, de 154,00 metros. 

A execução será em MND – Método Não Destrutivo. Para a identificação de seu caminhamento, 

ver novamente o Mapa 4 e, adiante, o Mapa 6.  

A sequência de fotos 22 a 25 apresenta as ruas Talamanca, Lagoa Mirim e o trecho sem 

ocupação, em faixa de servidão existente, que serão utilizadas para a implantação das 

tubulações. 

  



 

 

Mapa 6 
Trecho Projetado de Jusante do Coletor Tronco Riviera-Talamanca 

 

 
Fotos 22 e 23 

Rua Talamanca 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Foto 24 
Rua Lagoa Mirim 

 
  



 

 

Foto 25 

Faixa a partir da rua Lagoa Mirim 

 

 

4. Prazo da Obra/Cronograma 
 

Prevê-se o prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias para a execução das três obras, que serão 

objeto de uma única licitação. 

 

5. Avaliação de Alternativas Técnicas 
 

Como observado nos itens precedentes, a configuração do sistema de coleta e afastamento de 

esgotos da bacia hidrográfica do Guarapiranga foi concebida para a transferência dos 

efluentes coletados até a Estação de Tratamento de Barueri. Não houve reestudo dessa 

configuração, que está presente não apenas na margem esquerda da represa como 

também em sua margem direita (Interlagos e distritos ao sul, até, inclusive, Parelheiros), 

e no quadrante oeste da bacia, no sistema que atende áreas, inclusive as zonas centrais, 

dos municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra. 

Na elaboração do projeto da linha de recalque Talamanca, houve a opção, conforme 

demonstrado e argumentado, por um caminhamento mais extenso, todavia mais 

adequado às necessidades e condições de sua operação. De fato, era praticamente 

impossível, e não desejável, manter o caminhamento atual, mais curto, todavia com 



 

 

riscos operacionais e também dificuldades de adequação ao tecido urbano existente, 

com ruas demasiadamente estreitas. 

Quanto ao projeto do coletor tronco Guavirutuba, houve a decisão de remanejamento 

da tubulação de parte do fundo de vale, definitivamente ocupado por residências. 

Entretanto, manteve-se a possibilidade de coleta de efluentes de duas ruas 

perpendiculares em relação ao córrego, além da execução de três novas interligações a 

redes que, já existentes, continuam a apresentar condições operacionais. 

O trecho curto exigido para o remanejamento de trecho do coletor tronco Riviera-

Talamanca não apresentou dificuldades eletivas maiores.  O trecho é curto e os cuidados 

principais serão tomados no assentamento da ua Lagoa Mirim, que apresenta caixa 

estreita, mas compatível com o diâmetro maior do coletor. 

 

6. Diretrizes e Procedimentos de Natureza Ambiental e Social a Serem 
Observados na Execução das Obras 

 

Conforme referências já apresentadas nesse Relatório, as obras de interesse fazem parte do 

Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, objeto de Acordo de Empréstimo firmado pela 

Sabesp com o Banco Mundial. 

O planejamento e a execução das obras, uma vez que financiadas pelo Banco Mundial, seguem 

as diretrizes e procedimentos de natureza social e ambiental adotados pelo Banco, de toda 

forma convergentes com a política e regras usualmente utilizadas pela Sabesp. As diretrizes e 

procedimentos do Banco constam do Marco de Gestão Socioambiental do Programa 

Saneamento Sustentável e Inclusivo - MGSA, documento integrante do Acordo de Empréstimo. 

O acesso digital à íntegra do MGSA pode ser obtido pelo site da Sabesp. O MGSA possui diversos 

anexos. Para o presente empreendimento, são de importância o Manual Ambiental da 

Construção – MAC, o Manual de Orientação Social e o Manual de Comunicação Social. Quanto 

ao Marco de Desapropriação e Reassentamento, permanecerá como elemento apenas 

orientador, na medida que a execução das obras não prevê a necessidade de desapropriações 

ou de reassentamentos involuntários. 

A Política de Salvaguardas Sociais e Ambientais, do Banco, considera, na implementação de 

programas e projetos financiados, os riscos, benefícios e impactos negativos potencialmente 

associados ao empreendimento.  

No caso das obras que constituem a preocupação desse Relatório, as salvaguardas cujos 

conteúdos devem ser, em princípio, acionados ou acompanhados, estão apresentadas no 

Quadro a seguir. O escopo de cada salvaguarda do Banco é objeto do Anexo 1. 

Observe-se, por oportuno, que as três obras – linha de recalque Talamanca, coletor tronco 

Guavirutuba e coletor tronco Riviera-Talamanca – são lineares e estruturantes. Não há ligações 

a executar, senão em pequeno número, em duas ruas perpendiculares à estrada de Guavirutuba 

– na verdade, já dotadas de redes mas onde o decaimento das tubulações terá de ser invertido 



 

 

para a conexão ao coletor tronco remanejado. Assim, os cuidados a serem tomados são de 

natureza mais geral, com menor contato com famílias e domicílios. Por sua vez, parte das 

intervenções será executada por MND – Método Não Destrutivo, o que reduz impactos. Além 

disso, por força das circunstâncias urbanas, o coletor tronco Guavirutuba será, em parte do 

trecho a ser executado, afastado do fundo de vale, i.é, do leito do córrego. A execução em fundo 

de vale, no trecho mais a jusante até as proximidades da estação elevatória Talamanca, será 

beneficiado pela ausência de ocupação.  

Note-se, ainda, que a empresa contratada, ou o consórcio de empresas, estará obrigada a 

apresentar, antes do início propriamente dito das intervenções físicas, o Plano de Gestão 

Socioambiental das Obras - PGSA, que deverá se orientar diretamente pelos documentos que 

materializam as salvaguardas adotadas pelo Banco e as diretrizes e procedimentos também 

adotados pela Sabesp. O PGSA deverá, obrigatoriamente, ser aprovado pela Sabesp - e pelo 

Banco Mundial - antes da autorização para início da execução dos serviços contratados. 

À seguir, de forma sucinta, estão abordados aspectos aplicados das preocupações ambientais e 

sociais. É importante a informação, todavia, de que os itens, procedimentos e preocupações 

relacionados estão presentes, mais extensivamente, nos Termos de Referência das obras 

(portanto, no edital), na forma de um anexo específico: Anexo 2 – Plano de Gestão 

Socioambiental.  

 

Salvaguardas Aspectos relevantes 
relacionados à implantação do 

Projeto 

Medidas adotadas /resultados previstos 

OP/BP 4.01 – 
Avaliação 
Ambiental 

Buscar baixa significância dos 
impactos das obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa contratada deverá elaborar e 
submeter à Sabesp o Plano de Gestão 
Ambiental da obra (PGSA), acompanhado 
de matriz de gestão de riscos (ver 
exemplo de matriz adiante).  
Quanto ao conteúdo do PGSA, a 
contratada deverá seguir o estabelecido, 
com elevado grau de detalhes, no Anexo 
2 do edital, que trata especificamente 
desse tema. 
Note-se que parte das obras será 
realizada por MND – Método Não 
Destrutivo, o que minimiza os impactos e 
os transtornos ocasionados pela 
intervenção. Cuidados especiais deverão 
ser tomados para a localização dos 
“shafts” (para introdução dos 
equipamentos de perfuração dos 
equipamentos de perfuração). Material 
removido e quaisquer detritos e rejeitos 
produzidos pelas obras deverão ser 
transportados para sítio adequado e 
licenciado, conforme norma adotada pela 
Sabesp 
 



 

 

Salvaguardas Aspectos relevantes 
relacionados à implantação do 

Projeto 

Medidas adotadas /resultados previstos 

Preservação dos Recursos 
Hídricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de segurança e 
proteção individual e coletiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de comunicação social 
 

Aspecto positivo, de maior segurança 
operacional do sistema de transferência 
de esgotos da margem esquerda da 
represa do Guarapiranga, 
evitando/minimizando riscos de 
lançamento de esgotos in natura nos 
cursos d’água e consequente dano à 
qualidade das águas captadas para o 
abastecimento metropolitano. 
 
A contratada deverá providenciar 
Sinalização adequada das obras (diurna e 
noturna) visando à proteção de tráfego e 
pedestres, à minimização de prejuízos a 
deslocamentos da população. 
Também deverá manter os cuidados 
quanto à proteção dos trabalhadores das 
obras, conforme legislação de segurança 
do trabalho, e medidas adicionais de 
proteção contra o Covid-19 
 
A contratada, com apoio da Sabesp (área 
comunitária), deverá esclarecer as razões 
da obra à população e manter e divulgar 
canal de comunicação aberto ao 
recebimento de demandas, a 
reclamações e a solicitações (telefone 
0800 e recepção devidamente treinada 
no canteiro de obras). Essas medidas 
devem constar do PGSA. 
 

OP/BP 4.12 – 
Reassentamento 
Involuntário 

Não se aplica ao 
empreendimento 

Não haverá reassentamentos 
involuntários e desapropriações de áreas 
para a implantação das obras 

Atividades Socioambientais 

Há necessidade de licenciamento 

ambiental? 

Há necessidade de preparação de Plano Gestão 

Ambiental? 

[    ] SIM 

[ x ] NÃO 

 

Não há necessidade de licenciamento 

ambiental. A resolução SMA-54, de 

19/12/2007 (dispõe sobre licenciamentos 

de empreendimentos urbanísticos e de 

saneamento considerados de Utilidade 

Pública e de Interesse Social), da 

Secretaria do Meio Ambiente, dispensa a 

[  X] SIM 

[ ] NÃO  

 

O PGSA será elaborado pela contratada e submetido 

à aprovação da SABESP previamente à sua 

implementação, conforme observado. 

 

Deverão estar integrados ao Plano, o mapeamento e 
a classificação dos impactos ou riscos gerados pela 
obra em cada área, tendo como parâmetros: 



 

 

licença por se tratar de obra a ser 

executada em área de vulnerabilidade 

social e com tubulações de diâmetro 

iguais ou inferiores a 1000 mm. 

Todavia, há documentos autorizativos 

necessários. 

Travessias de córregos deverão ser objeto 

de solicitação de outorga junto ao DAEE – 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

do Governo do Estado (conforme Portaria 

1630/2017). 

Intervenções que se utilizam do sistema 

viário deverão constituir objeto de 

consulta junto ao Convias (Departamento 

de Controle e Cadastro de Infraestrutura 

Urbana) e à Subprefeitura de M’Boi 

Mirim. Ainda no âmbito municipal, será 

solicitada à Prefeitura do Município de 

São Paulo – PMSP a obtenção da Certidão 

de Uso do Solo, conforme Resolução 

CONAMA 237/1997, Lei Municipal nº 

13.430/2002 (Plano Diretor), 

compatibilizado com a Lei de APRM-G nº 

12.233/2006 e Resolução SMA nº 

22/2009. 

Como se trata de intervenção proposta 
em APRM-G (Área de Proteção e 
Recuperação de Manancial – 
Guarapiranga), objeto da Lei Especifica nº 
12.233/06, existe a necessidade de 
licenciamento no Departamento de Uso e 
Ocupação do Solo - DUSM, que emite o 
Alvará de Licença Metropolitana (artigo 
3.º). 

Finalmente, o projeto proposto exigirá 

intervenção em área antropizada  com 

presença de fauna urbana de Preservação 

Permanente - APP e supressão de 

vegetação. A autorização deverá ser 

emitida pela Cetesb, a quem caberá 

definir se haverá compensação ambiental 

a ser provida pela Sabesp, conforme 

procedimento rotineiro do órgão de 

controle.  

1. Temporalidade: temporário/permanente/ 
irreversível. 

2. Magnitude:(pequeno/ médio/grande). 

3. Importância; significativo/ não significativo. 

4. Duração (curta/media/longa). 

5. Reversibilidade (reversível/irreversível). 

6.  Sensibilidade: presença de áreas sensíveis 
(APPs/ mata atlântica remanescente) e 
relação com a obra. 

7.  Mitigável/não mitigável.  

Esse mapeamento deverá ser apresentado na forma 

de matriz de gestão dos riscos e impactos por obra. 



 

 

Há necessidade de alguma aquisição de área/desapropriação ou reassentamento 
físico ou econômico? 

[    ] SIM 
[  X  ]NÃO 

 Não estão previstas desapropriações ou reassentamentos involuntários 
relacionados às obras. 

  

Questões ambientais (identificadas ou potenciais). Questões Sociais.  

 
Os impactos ambientais a serem gerados pela obra deverão se manter restritos aos incômodos 

gerados pela sua execução (ruído, poeira e geração de resíduos; alguma restrição à mobilidade em 

áreas de execução de vala a céu aberto (VCA) e em locais onde “shafts” forem instalados, dentre 

outros). Deverão ser adotados, pela Contratada, procedimentos de redução e minimização de tais 

impactos, a serem apresentados no PGSA, que deverá levar em contas as orientações constantes 

no Marco de Gestão Ambiental do Programa (MGSA), notadamente o Manual Ambiental da 

Construção (MAC). Qualquer resíduo com necessidade de descarte fora do ambiente da obra 

deverá ter destinação adequada comprovada. Cuidados deverão ser tomados com a sinalização e 

isolamento das obras, visando à orientação ao tráfego e a pedestres, garantindo a segurança 

coletiva e a mobilidade. Atenção também especial deverá minimizar/evitar danos e incômodos ao 

comércio local, em particular na execução da linha de recalque Talamanca.  

Também são necessários cuidados com a saúde e segurança dos trabalhadores, seguindo 

legislação de segurança do trabalho e conforme normas da Sabesp, sempre incorporadas ao edital 

das obras. Cuidado adicional deverá ser tomado quanto à proteção dos trabalhadores frente ao 

Covid-19, com orientação específica, treinamento e uso de material protetor (máscaras, etc.). 

Finalmente, a Contratada estará obrigada, no Plano de Gestão Socioambiental a apresentar e 

gerenciar planos de risco e de emergência. Qualquer acidente grave na obra deve ser comunicado, 

no prazo máximo de 12 horas, à contratante, que, por sua vez, deverá informar à UGP (Unidade 

de Gerenciamento do Programa), e essa ao Banco Mundial, no prazo máximo de 24 horas. 

Estas áreas deverão merecer no Plano de trabalho Socioambiental da Contratada especial atenção 

no tocante a trabalho de educação ambiental, envolvendo a importância do sistema público de 

esgotos, a necessidade de preservação dos cursos d’água e da represa (evitando, por exemplo, 

lançamento de resíduos sólidos nas águas). Também será objeto de cuidado a  divulgação de canais 

de comunicação com a Sabesp e com a Contratada, conforme já observado.  

 

Classificação do risco socioambiental do projeto/atividade: 

  Alto Risco   Médio Risco X  Baixo Risco 

 

Justificativa para a Classificação do Risco  

 
As intervenções apresentam risco qualificado como baixo, uma vez que os impactos são 

localizados, temporários, mitigáveis e reversíveis. As características da intervenção indicam um 

efeito socioambiental positivo, pela melhora das condições de segurança das grandes estruturas 

destinadas ao esgotamento sanitário das ocupações urbanas da margem esquerda da represa do 

Guarapiranga. As obras apresentam influência positiva quanto à segurança hídrica da Região 

Metropolitana de São Paulo, dada a importância das águas da bacia para o seu abastecimento 

público.  



 

 

Haverá processo de consulta/reunião prévia a partes 

interessadas?  

Data da consulta 

 [x ] SIM 

 [   ] NÃO 

Haverá reunião para consulta pública quanto às obras 

que, entretanto, será realizada de forma virtual, dados os 

efeitos da pandemia.  

 

 

A agendar. 

Há riscos potenciais identificados à execução das obras? 

Trata-se de obras de porte – como o caso do coletor com diâmetro de 1.000 mm – mas 

compatíveis com intervenções costumeiramente executadas pela Sabesp em toda a área 

urbana/metropolitana, inclusive em condições mais difíceis de tráfego e mobilidade. 

 

 

 

Matriz de Riscos 

MATRIZ         
RISCO / 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

HÁ 
IMPACTO 
(Sim ou 

Não) 

MAGNITUDE TEMPORALIDADE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SENSIBILIDADE 
MITIGÁVEL 

/ SIM ou 
NÃO 

MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
PRESENÇA DE 

ÁREAS 
SENSÍVEIS E 
POSSÍVEIS 
IMPACTOS 

COM A OBRA 
MITIGÁVEL 

 MÉDIA 

PERMANENTE 
NÃO 

SIGNIFICATIVA 

MÉDIA 

IRREVERSÍVEL 

GRANDE LONGA 

(APAS, 
RESERVAS OU 
RESÍDUOS DE 

MATA 
ATLÂNTICA, 

ETC) 

POEIRA sim PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

caminhão pipa 
/ limpeza 
manual 

RESÍDUOS DA 
OBRA 

sim PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

caçamba / bota 
fora 

RESÍDUOS M. 
DE OBRA 

sim PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM bota fora 

SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO 

sim PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

Plano de 
supressão de 

vegetação e os 
requerimentos 

a serem 
indicados pela 

CESTESB 

Fauna e flora Sim PEQUENA Temporária 
Não 

significativa 
CURTA REVERSIVEL PEQUENA SIM 

Procedimento 
de resgate de 
fauna e flora 

FALTA DE 
SINALIZAÇÃO P/ 

PEDESTRES 
sim PEQUENA Temporário 

Não 
significativa 

CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

placas 
indicativas / 

fitas de 
isolamento / 

cones 

OBRAS EM APP 
SEM 

OCUPAÇÃO  
sim PEQUENA temporário 

Não 
significativa 

CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 
a ser 

eventualmente 



 

 

MATRIZ         
RISCO / 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

HÁ 
IMPACTO 
(Sim ou 

Não) 

MAGNITUDE TEMPORALIDADE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SENSIBILIDADE 
MITIGÁVEL 

/ SIM ou 
NÃO 

MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
PRESENÇA DE 

ÁREAS 
SENSÍVEIS E 
POSSÍVEIS 
IMPACTOS 

COM A OBRA 
MITIGÁVEL 

 MÉDIA 

PERMANENTE 
NÃO 

SIGNIFICATIVA 

MÉDIA 

IRREVERSÍVEL 

GRANDE LONGA 

(APAS, 
RESERVAS OU 
RESÍDUOS DE 

MATA 
ATLÂNTICA, 

ETC) 

indicada pela 
CETESB 

PODA DE 
ÁRVORES 

NÃO - - - - - - - - 

IMPACTO EM 
CURSOS 
D’ÁGUA  

sim PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

método não 
destrutivo na 

execução junto 
ao córrego 

POLUIÇÃO DE 
VEÍCULOS  

SIM PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

manutenção 
preventiva nos 

veículos 

BURACOS SIM PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

reposição 
concomitante a 

execução 

DIFICULDADE 
DE TRÂNSITO P/ 

AS PESSOAS 
SIM PEQUENA temporário 

Não 
significativa 

CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

implantação de 
faixas 

exclusivas para 
pedestres 

DIFICULDADE 
DE TRÂNSITO P/ 

OS VEÍCULOS 
SIM PEQUENA temporário 

Não 
significativa 

CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

sinalização 
principalmente 
para vala a céu 

aberto e 
cuidado na 

implantação do 
shaft. 

DIFICULDADES 
PARA 

COMERCIOS  
SIM PEQUENA temporário 

Não 
significativa 

CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

trabalhos 
realizados em 

horários 
alternativos 

quando 
necessário e 
cuidado na 

localização dos 
shaft  

ABERTURA DE 
VALAS 

  PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

utilização de 
escoramento e 

utilização de 
EPIs 

BARULHO 
(PESSOAS E 
MAQUINAS) 

  PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

manter a 
comunidade 
informada, 
através de 

reuniões de 
conscientização 

SUBSTÂNCIAS 
POLUENTES  

  PEQUENA temporário 
Não 

significativa 
CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM não há 

ACIDENTES E 
ACIDENTES 

COM VEÍCULOS 
SIM PEQUENA temporário 

Não 
significativa 

CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 
comunicação 

imediata a 
SABESP, UGP e 



 

 

MATRIZ         
RISCO / 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

HÁ 
IMPACTO 
(Sim ou 

Não) 

MAGNITUDE TEMPORALIDADE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SENSIBILIDADE 
MITIGÁVEL 

/ SIM ou 
NÃO 

MEDIDAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
PRESENÇA DE 

ÁREAS 
SENSÍVEIS E 
POSSÍVEIS 
IMPACTOS 

COM A OBRA 
MITIGÁVEL 

 MÉDIA 

PERMANENTE 
NÃO 

SIGNIFICATIVA 

MÉDIA 

IRREVERSÍVEL 

GRANDE LONGA 

(APAS, 
RESERVAS OU 
RESÍDUOS DE 

MATA 
ATLÂNTICA, 

ETC) 

se for o caso ao 
Banco Mundial. 

RECOMPOSIÇÃO 
ADEQUADA DE 
PAVIMENTOS 

   MÉDIA temporário 
Não 

significativa 
MÉDIA REVERSÍVEL PEQUENA SIM 

de acordo com 
os 

procedimentos, 
a reposição 

será realizada 
seguindo os 

padrões 
existentes 

antes das obras 

 

 

Anexo 1 - Escopo das Salvaguardas de Projeto Adotadas pelo Banco Mundial 
 

OP 4.01 – Avaliação ambiental 

O Programa Sustentabilidade e Inclusão Social foi classificado na Categoria B. No balanço dos 

aspectos que ocasionaram essa classificação, cite-se: (i) impactos de baixa significância, de 

caráter local, mitigáveis com tecnologia acessível e disponível, associada às boas práticas de 

engenharia sanitária e ambiental, o que inclui medidas de segurança individual e proteção 

coletiva; (ii) efeitos sociais de caráter inclusivo e ambientais significativos para a preservação 

dos recursos hídricos, qualitativa e quantitativamente, insumo de extrema relevância em uma 

região como a do objeto do Programa, com baixíssima oferta de água.  

Potenciais riscos ambientais envolvidos nos diferentes Componentes e Subcomponentes serão 

enfrentados por gestão norteada pelo MGSA, que estabelece procedimentos para a concepção, 

acompanhamento e controle dos Planos de Ações Locais (PGSA), os quais, considerando a 

análise de alternativas em cada obra, conforme a realidade local, proporão medidas para (i) 

evitar, minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos; e (ii) realçar os impactos 

positivos. Essa ação organizada deverá acompanhar todas as etapas previstas na execução dos 

projetos. A implantação do MSGA e de suas medidas, por sua vez, prevê a necessidade de 

aperfeiçoamento e fortalecimento institucional para garantir a gestão e consecução das 

diretrizes propostas para o Programa e a realização de suas metas e objetivos. 

 

OP/BP 4.04 – Habitat Natural 



 

 

O Banco Mundial apoia projetos que busquem, sempre, alternativas disponíveis que possam ser 

menos impactantes do ponto de vista ambiental. Por essa política, há sempre necessidade de 

valorizar e implementar consultas à comunidade local sobre o planejamento, a concepção e o 

monitoramento dos projetos. 

O Banco apoia, e espera, que os mutuários tratem cuidadosamente da gestão dos recursos 

naturais, a fim de assegurar oportunidades para o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável. A Política de Salvaguardas do Banco considera como habitats naturais críticos 

aqueles: protegidos legalmente; propostos oficialmente para serem protegidos; desprotegidos, 

mas com alto valor ambiental. 

No Programa Sustentabilidade e Inclusão Social, estão previstas ações que se ajustam à presente 

orientação da OP 4.04, de mitigação de impactos adversos, oriundos da ocupação e uso do solo, 

na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga 

(APRM-G), definida conforme a Lei Estadual nº 12.233, de 16/01/2006. Medidas que igualmente 

convergem com os princípios da OP 4.4 são as diretrizes estabelecidas pelos documentos 

norteadores da gestão ambiental do Programa, no sentido de procurar não interferir nas  Áreas 

de Preservação Permanente – APPs, protegidas pela Resolução CONAMA nº 303/2002 e pelo 

novo Código Florestal - Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2012; quando isso ocorrer, que a 

intervenção deve ser precedida pelo estabelecimento de medidas de mitigação e compensação 

de impactos de acordo com as determinações dos órgãos ambientais. 

  

 

OP 4.12 –Reassentamento Involuntário 

O objetivo dessa Salvaguarda é garantir que as pessoas e partes interessadas que eventualmente 

venham a ser adversamente afetadas pela necessidade de aquisição de terras para as 

intervenções a serem executadas, resultando em deslocamento físico e/ou econômico, sejam 

previamente informadas e consultadas acerca das circunstâncias de seus respetivos casos e 

venham a ter acesso às alternativas de soluções que importem em melhoria. 

 

Anexo 2 – Consulta Pública 
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1. Introdução 

 

A Comunicação Social é, sem dúvida, um importante instrumento para que as intervenções de 

saneamento sejam percebidas como uma ação positiva de intervenção urbana e socioambiental, 

além de servir de instrumento de sensibilização para que as intervenções possam ocorrer de 

forma adequada junto às comunidades e meio urbano. 

Entende-se como intervenções de saneamento, neste contexto, as obras voltadas ao 

Componente 2_Esgotamento Sanitário:  

 

• Projetos “Implantação de redes de Esgoto e EEEs nos municípios de Itapecerica da Serra 

e Embu das Artes”, implantação de redes coletoras e estações elevatórias de esgoto, em 

vários bairros dos municípios, com encaminhamento para tratamento na ETE Barueri; 

e, “Reforço do Sistema exportador de Esgoto na Bacia do Guarapiranga”, Implantação 

de soluções técnicas visando a otimização das elevatórias de esgoto, que integram o 

projeto, e reforço da capacidade de operação do Coletor Guavirutuba e da linha de 

recalque da Talamanca. 

 

Neste sentido, a Consulta Pública colabora com a coleta de opiniões da sociedade sobre temas 

importantes. Esse sistema permite intensificar a articulação entre a representatividade e a 

sociedade, permitindo que a sociedade participe da formulação e definição de políticas públicas.  

 

2. Objetivos da Consulta Pública 

 

Conforme orientação do Manual de Comunicação Social, a consulta pública se propôs a: 

• Esclarecer a população em geral sobre os vários projetos que serão executados e 

subsidiar a divulgação de aspectos socioambientais vinculados aos mesmos; 

• Informar a população do entorno das áreas de execução, sobre os transtornos 

temporários que as obras poderão causar em seu cotidiano; 

• Auxiliar na interlocução com a população do entorno diretamente beneficiada pelo 

projeto e a população afetada pelas obras, em articulação com o trabalho 

socioambiental. 

 

3. Organização  

 

Devido às limitações impostas pelo isolamento social e outras restrições em decorrência da 

pandemia da Covid-19 (incidente desde março de 2020 até o momento), com respeito a 

impossibilidade de realização de visitas e interações com a população local para melhor 
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entender suas expectativas e demandas, houve a necessidade de se dispor para a população um 

canal alternativo de comunicação, que trouxesse as informações sobre as obras locais, bem 

como pudesse colher sugestões, elogios e críticas. 

Após discussão interna e aprovação do projeto, em junho de 2021, a Consulta Pública Virtual 

integrou a página do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, dentro do Site Sabesp, 

ilustrado abaixo: 

Figura 1 e 2 – Site da Consulta Pública 

 

 

Fonte: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=783 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=783
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A partir desta possibilidade, as partes interessadas foram contatadas e puderam avaliar as 

informações e participar de um novo modelo de interação com a Sabesp, de 01 a 15 de julho, 

como se verá a seguir de modo mais detalhado.  

Cabe lembrar, conforme orientação do Manual de Comunicação Social (2018), que é possível o 

uso de redes sociais e grupos de conversa por meio de aplicativos (Whatsapp, Messenger, 

Telegram), por exemplo, como instrumentos de relacionamento com as pessoas beneficiárias 

ou envolvidas com as obras. 

 

3.1 Público e Partes Interessadas 

A unidade UGR Guarapiranga realizou pré mapeamento dos atores envolvidos com a obra de 

saneamento e que deverão receber seus benefícios ou ser impactados por ela. Para isso, o 

técnico comunitário local utilizou-se de seu cadastro das lideranças locais, conforme Quadro 1 

abaixo, para encaminhar o convite para acesso ao site (Figura 3) e visualizar os documentos 

disponíveis. 

Quadro 1 - Tabela de Lideranças 

 REPRESENTAÇÃO 

1 Subprefeito M Boi Mirim 

2 Chefe de Gabinete 

3 Assoc. Jd. Paranapanema 

4 Instituto Cio Da Terra 

5 Associação Altos Da Baronesa 

6 Assoc. Santa Margarida 

7 Instituto Cio Da Terra 

8 Moradora 

9 Moradora 

10 Líder Comunitário 

11 Líder Comunitário Vila Nagib 

12 Comerciante 

13 Assoc. Unidos Da Talamanca 

14 Assoc. do Jd. São Francisco 

15 Associação Cai 

16 Centro de Formação São José 

17 Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora 

18 Paróquia Cristo Libertador  

19 Comerciante Tapeceiro 

20 Sociedade Santos Mártires 

21 Subp. M Boi Mirim 

22 Comerciante 

23 Comerciante 

24 Líder Comunitária 

25 Líder Comunitário 

26 Assoc. Jd. Coimbra 
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Figura 3 – Convite da Consulta Pública Virtual 

 

 

3.2 Conteúdo das informações 

As informações referentes a Obra Guavirutuba-Talamanca foram compiladas pela equipe 

responsável pela engenharia da Sabesp - Unidade de Negócio Sul – MS, e readequadas pela 

equipe socioambiental da UGP quanto à linguagem utilizada, para então ser disponibilizadas em 

documentos com formato “pdf.”, com acesso livre na aba Consulta Pública. 

Tais documentos são apresentados neste documento como Anexo 1 – Aspectos Socioambientais 

- Guavirutuba Talamanca e no ANEXO 2 - Obras – Guavirutuba Talamanca. 

 

Resumidamente os documentos trataram: 

• Apresentação do projeto 

• Importância do empreendimento; 

• Benefícios esperados; 

• Integração da obra com demais programas de natureza socioambiental; 

• Impactos socioambientais (tráfego, transporte, acessos, barulho etc.) e processos 

mitigatórios; 
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• Formas de comunicação para o encaminhamento de preocupações, queixas e 

sugestões. 

 

3.3 Estratégias de Comunicação 

Os convidados foram contatados pelo técnico comunitário por meio de ligação telefônica e 

instruídos quanto a disponibilidade dos documentos e possibilidade de acesso livre ao pré-

cronograma da Consulta Pública pela unidade responsável, sendo relembrados durante o 

período estabelecido.  

 

Além disto, para fins de acesso simplificado, foram encaminhados também os links via 

“WhatsApp”, conforme ilustrado abaixo: 

 

Figura 4 – Acessos enviados por link do WhatsApp 
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4. Formulário e Avaliações 

 

4.1 Localização e Modelo do Formulário 

 

Na aba de Consulta foi disponibilizado o “link” - nosso formulário -, área específica para 

manifestações dos convidados da consulta, mostrado nas Figuras 5 a 7. Também segue, na 

Figura 8 o modelo do formulário utilizado. 

 

 

Figura 5 – Local de Manifestação das Partes Interessadas 

 

 

 

Figura 6 – Local de Manifestação das Partes Interessadas 

 

 

 

 

Figura 7 – Local de Manifestação das Partes Interessadas 
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Figura 8– Modelo do Formulário 
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4.2 Manifestações recebidas 

Foram recebidos 25 formulários.  

Segue o Quadro 2 com os dados principais de cada formulário preenchido.  

 

Quadro 2 – Dados do Formulário de Participação 

 

Carimbo de data/hora 
Qual a sua Empresa / Órgão / 

Associação? 

Deixe o seu Comentário (Dúvidas, Reclamação 

ou Sugestão) 

Qual melhoria ou benefício que você gostaria de ver 

primeiro? 

1 

7/6/2021 6:11:10 Subprefeitura boi Mirim 
Muito importante a nossa participação, para 

acompanhar as melhorias em nosso bairro 

A recuperação dos córregos, tratamento dos esgotos a 

Céu Aberto 

2 

7/15/2021 0:10:06 Instituto Cio da Terra 
Gostaria de saber qual é o motivo da constante 

falta d'água no Jd. Copacabana 

As duas obras que está para acontecer no Distrito do Jd. 

Angela. Talamanca e Guavirituba. 

3 
7/15/2021 0:10:39 Instituto Cio da Terra Falta de água Duas obras novas no Guavirutuba, Talamanca 

4 
7/15/2021 7:48:37 Projeto vida nova    O esgoto 

5 

7/15/2021 12:30:48 Casa de Cultura M Boi Mirim 
fico feliz que aconteça essa obra, pois a 

comunidade merece  

todos que a Sabesp possa proporcionar para a 

comunidade  

6 

7/15/2021 17:04:49 Fórum em Defesa da Vida 

Seria interessante uma audiência pública online 

para vermos quais propostas apresentadas na 

audiência pública foram contempladas ou não. 

1 Esgotos em todos os lugares necessários da periferia 

abandonada preservando a Represa de Guarapiranga. 

2. Obra em toda a linha de recalque Talamanca. 

7 
7/18/2021 7:17:15 Líder comunitária  

Muito vazamento de água e rede de esgoto 

estourado  

que resolvesse os vazamentos nas comunidades 

principalmente na comunidade caicai  
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Carimbo de data/hora 
Qual a sua Empresa / Órgão / 

Associação? 

Deixe o seu Comentário (Dúvidas, Reclamação 

ou Sugestão) 

Qual melhoria ou benefício que você gostaria de ver 

primeiro? 

8 
7/18/2021 7:55:52 

Associação Esportiva Unidos 

do Paiozinho U.P.P 
    

9 

7/18/2021 8:05:27 Líder comunitária  
e necessário que cuide das redes de esgoto nas 

comunidades e vazamento  

Revisão da rede de esgoto da rua Napoliao Doria que 

prejudicou moradores 

10 

7/18/2021 9:18:52 Morador 

Uma excelente oportunidade podermos 

participar, e deixo meu comentário, em elogiar 

a iniciativa, mas não podem deixar as obras 

inacabadas com remendos nós asfaltos, 

transtornos constantes isso gera retrabalho e 

gasto público. 

No demais vamos as obras! 

Melhor tratamento das águas e evitar desperdício nós 

vazamentos de asfalto e cavaletes 

11 
7/18/2021 9:32:24 Projeto vida nova   Córrego  

12 7/18/2021 10:26:37 Liderança Ok Olaria  

13 7/18/2021 10:27:46 Liderança Ok Talamanca  

14 7/18/2021 10:58:14 Ponto X   A duplicação da Guavirutuba 

15 
7/18/2021 11:12:26 

Associação esportiva unidos do 

paiozinho u.p.p 
Ok Ok 

16 7/18/2021 11:47:06   Guavirutuba e parabéns  Guavirutuba  

17 
7/18/2021 11:54:30 Instituto cio da terra     

18 
7/18/2021 11:57:39 Jardim coimbra 

Essa obra está sendo muito importante para 

muitas famílias que estão morando em cima do 

córrego passando necessidades dormindo com 
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Carimbo de data/hora 
Qual a sua Empresa / Órgão / 

Associação? 

Deixe o seu Comentário (Dúvidas, Reclamação 

ou Sugestão) 

Qual melhoria ou benefício que você gostaria de ver 

primeiro? 

ratos isso vai salvar muitas crianças da perdição 

desnutridas cheias vermes algumas cheias de 

coceiras no corpo todo estou muito grata com 

esse benefício de canalização muito obrigado  

19 

7/18/2021 12:08:55 
CEI Nossa Senhora das Graças - 

Cio da Terra 

Asfalto e iluminação muito precários no bairro, 

falta de segurança. (policiamento). 
Transporte Público - Metrô 

20 
7/18/2021 12:42:39 

CEI Nossa Senhora Das Graças 

Instituto Cio Da Terra  

Estamos muito necessitado de preenchimento 

dos buracos nestas vias aqui no Guavirutuba  
Obra Guavirutuba  

21 

7/18/2021 14:01:06 Instituto Cio da terra 
Eu acho que nossa região ainda precisa de 

saneamento básico e vias públicas 
Segurança pública e saneamento básica 

22 
7/18/2021 14:37:25 

CEI nossa senhora das Graças_ 

instituto cio da terra 
Quando vamos ter o metrô até o jardim Ângela A ligação do metrô até o jardim Ângela. 

23 
7/18/2021 20:13:47 Instituto Cio da Terra   Asfalto 

24 

7/18/2021 23:18:52 Residencial altos da baronesa 

Gostaria que melhora se as enchentes na 

estrada de Riviera 2000, precisa abaixar mais o 

córrego no fundo do pesqueiro, com isso acho 

que resolveria as enchentes na entrada do 

residencial  

Saneamento sustentável  

25 
7/19/2021 15:06:23     

Duplicação da estrada Guavirituba. 

Ampliação da ubs jardim coimbra. 
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4.3 Comentários 

 

Resumidamente os comentários foram: 

• Satisfação com possibilidade de se opinar; 

• Reclamações com os serviços já prestados, ou da necessidade da ampliação destes 

serviços, pela SABESP ou por outros órgãos públicos, na Região, como: 

a) Necessidade de se consertar vazamentos existentes o mais breve possível; 

b) Recapeamento adequado no pós-obra; 

c) Realizar obras de esgoto para saneamento básico; 

d) Necessidade de serviços locais (asfalto, iluminação viária, drenagem, duplicação de 

vias, segurança pública); 

e) Mobilidade – metrô até Jardim Ângela; 

f) Ampliação de UBS local. 

 

Não houve apresentação de questões, questionamentos ou sugestões relacionadas 

especificamente às obras de implantação do coletor tronco do Guavirutuba ou da linha de 

recalque de esgotos Talamanca.  

Uma das pessoas reconheceu a importância de poder participar, elogiou a iniciativa apresentada 

e preocupações com possíveis impactos decorrentes das obras, e elogiou a iniciativa, mas 

apontou a necessidade de “não deixar as obras inacabadas com remendos nos asfaltos, 

transtornos constantes isso gera retrabalho e gasto público”, sendo que essa demanda será 

encaminhada pela UGP à ME que é a responsável pela licitação e gerenciamento da obra. 

Uma moradora se mostrou satisfeita com a realização da obra.  

E houve menção à importância da realização de obras de esgoto para a despoluição da Represa 

do Guarapiranga. 

Não foram feitos outros comentários de impactos, seja no aspecto ambiental, seja no social. 

Como continuidade do processo serão encaminhadas as reclamações para os devidos órgãos 

responsáveis e as respostas serão direcionadas aos interessados, a saber: 

• Questionamentos relacionadas à vazamentos de água, obras de esgoto e outros temas 

de saneamento foram encaminhadas à UGR Guarapiranga da Sabesp e as respostas 

serão monitoradas e enviadas aos interessados, embora muitas das colocações não 

tenham apontado um problema ou local específicos. 

• Outras demandas, como duplicação de vias, segurança, Transporte e mobilidade 

urbana, pavimentação, serão encaminhadas pela Sabesp à Subprefeitura do M’Boi 

Mirim, que representa o poder público municipal na região com cópia para o respectivo 

formulados da demanda. 

Importante ressaltar que embora as medidas preventivas decorrentes da epidemia, aliadas às 

dificuldades da população de participação em reuniões de formato virtual, tenham sido um 

dificultador para a realização dessa consulta pública, os objetivos de apresentar a obra e 

informar, mesmo que limitadamente em função das circunstâncias, foram atendidos. 
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ANEXO 1 – Aspectos Socioambientais - Guavirutuba Talamanca 

  



Consulta Pública
Município de São Paulo

Aspecto socioambiental – MGSA,
locais e atividades

Coletor Tronco Guavirituba e Linha de Recalque Talamanca   

22/03/2021



ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

As obras financiadas do Banco são acompanhadas por salvaguardas.

Mas o que significa isto? 
São cuidados e proteção relacionados:

1. aos interesses das populações beneficiadas; e

2. ao meio ambiente. 

Como são orientados estes trabalhos? 
Por meio de um documento chamado Marco de Gestão Socioambiental – MGSA, que foi construído por um 

grupo de trabalho! 

Qual a finalidade do MGSA? 
1. Estabelecer as orientações, os procedimentos, ligados aos aspectos  ambiental e social, a serem 

seguidos no Planejamento e na execução das obras e ações do Projeto, conforme os termos das 

legislações nacionais e as medidas de segurança propostas pelo Banco. 

2. Caso queira consultar, o documento completo está disponíveis no link: 

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/saneamento_sustentavel/manual_operacao_volume3.pdf



Manual Ambiental das Construções (MAC): define os procedimentos para a preparação e implementação 
das obras  incluindo medidas de segurança, higiene para os trabalhadores e de convivência com  a 
população. Aponta a necessidade de reduzir os impactos das obras para a população e para o meio 
ambiente nas comunidades

Manual de Comunicação Social (MCS): orienta sobre mecanismos de interação e comunicação com a 
população, com os comerciantes, canais para recebimento de reclamações, entre outras questões.

Manual de Orientação Social (MOS): orienta a organização da proposta de trabalho social, junto à 
população que vai ser beneficiada, antes, durante e depois das obras. São eixos destes trabalhos: 

1 Fortalecimento comunitário; 2 Trabalhos com foco na questão de gênero (mulheres) 

3 Educação Ambiental ;            4 Geração de trabalho e renda

Marco de Desapropriação e Reassentamento – Importante: nestas obras não estão previstas 
desapropriações nem reassentamentos! Este documento traz procedimentos para casos de 
acidentes ou prejuízos à população, eventualmente causados pelas obras.

Manual Físico Cultural – orienta quanto a conservação e proteção do patrimônio histórico, de acordo com 
as determinações legais estabelecidas pelo IPHAN e legislação brasileira .

MGSA: PRINCIPAIS MANUAIS EM ANEXO



COMO A CONTRATADA ORGANIZARÁ SUA PROPOSTA DE TRABALHO?

 Com treinamento dos trabalhadores em comportamento adequado, higiene e segurança do trabalho, 

planos de ações emergenciais e prevenção de riscos ambientais. (Manual Ambiental da construção)

 Com informativos à população (visitas, folhetos, faixas) sobre as obras, disponibilização de canal de 

reclamações, com sinalização adequada das obras (Manual de Comunicação Social)

 Com redução (mitigação) de impactos sociais e ambientais gerados pelas obras: redução de poeira, 

ruídos, dificuldades no transito, dificuldades para o funcionamento de comércios, cuidados com o lixo 

e o descarte de resíduos das obras, segurança para pedestres, recomposição adequada de calçadas e 

pavimentos, etc. (Manual Ambiental da Construção e de Orientação Social)

 Fortalecer as comunidades através de ações de educação ambiental, reuniões periódicas de avaliação 

do andamento do trabalho, discussão dos problemas enfrentados e estabelecimento de parcerias com 

outras instituições, públicas ou privadas, voltadas á solução de problemas. 

Contribuir para ações de fortalecimento da cidadania através da informação, capacitação e 

fortalecimento   o das pessoas (Manual de Orientação Social)



Qualidade de 
Vida

Qualidade 
Ambiental

Redução de 
Doenças

Despoluição de 
Córregos

Redução de 
Odor

Valorização 
Imobiliária

BENEFÍCIOS E MELHORIAS NO PÓS OBRA



A implantação da Obra poderá causar alguns incômodos pois 

envolve abertura de valas nas ruas, movimento de terra, 

poeira, circulação de máquinas e equipamentos... 

Estão previstas  medidas mitigadoras:

• Comunicação prévia da obra;

• Central de Atendimento localizada no Canteiro de Obras;

• Lavagem das ruas;

• Sinalização viária e de pedestres; entre outras.

Antes e durante as obras haverá contatos permanente  e 

reuniões com os moradores, com atividades comerciais, ou 

grupos específicos por rua, etc.  

COMUNICAÇÃO SOCIAL e REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 



Legenda ou
Informações 
sobre a foto

COLETOR TRONCO GUAVIRUTUBA - RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO COM 
AS OBRAS 

RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO COM AS OBRAS

Rua João Ferreira da Silva

Rua Magister Leoninus

Estrada do Guavirutuba entre Estrada da Riviera 
e
Rua João Ferreira da Silva

Rua Benedito Pinto de Campos

Rua Tom Maior

Rua Francisca Alves de Albuquerque

Estrada da Riviera



Legenda ou
Informações 
sobre a foto

LINHA DE RECALQUE TALAMANCA - RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO 
COM AS OBRAS E RUAS PRÓXIMAS

RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO 
COM AS OBRAS

Rua Talamanca

Rua Quisiro

Rua Martinho Jacob Kremer

Av. Guarapiranga

RUAS PRÓXIMAS DA ÁREA 
DE INTERVENÇÃO

Rua Airas Nunes

Rua Pisco

Rua Dr Gaspar Daloli

Rua Duitama

Rua Monsenhor João Pedro Fuseng

Rua Urubiatã

Rua Sofia Gomes Pereira

Rua Sumaré

Rua Tertúlia

Rua Bernardo Lorenzetti

Rua Prof. Napoleão Dórea

Rua João Chammas

Av Hungria

Rua Manoel Couto de Almeida

Rua Mário Marconsdes Pereira

Rua Idanha

Rua Hercília Gonçalves dos Santos



ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS – PRINCIPAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS

A contratada contará com equipes de trabalho socioambiental? 
Sim. Contará com equipes especializadas para a execução dessas atividades. Há previsão de 

técnicos com formação em trabalho social e ambiental para a prática dessas diretrizes.

Haverá impactos para as famílias relacionadas a desapropriações ou reassentamentos?
Não. Ausência de impactos para famílias locais.

É possível um trabalho integrado com outras instituições?
Sim. Há possibilidade de trabalho integrado com entidades e órgãos municipais como saúde, 

educação, meio ambiente, entre outros.

Quais canais de comunicação estão disponíveis?
Tem-se um 0800, um e-mail, entre outros (ver última página).

IMPORTANTE: o planejamento das ações e obras estão dentro das normas 

estabelecidas pelas autoridades para o combate à propagação da COVID - 19,
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ANEXO 2 - Obras – Guavirutuba Talamanca 



Consulta Pública 

Município de São Paulo

Obras de Implantação do Coletor Tronco Guavirituba e 
Linha de Recalque Talamanca   

Maio/2021



Sabesp e Banco Mundial (Legal: salvaguardas 

socioambientais Saneamento Sustentável e Inclusivo 
Água Legal: salvaguardas socioambientais

Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo Água 

Legal: salvaguardas socioambientais
RD)

w

a

RESUMO DO PROGRAMA SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO



Perfil município de São Paulo     
UGR Guarapiranga

dez/20

População atendida pela UGR Guarapiranga Município de São Paulo (Proj. Seade) 750.000

Ligações Residenciais Ativas  de água - UGR Guarapiranga Município de São Paulo 218.020

Ligações Residenciais Ativas  de esgoto - UGR Guarapiranga Município de São Paulo 183.237

Economias Residenciais  Ativas de Água UGR Guarapiranga Município de São Paulo 267.873

Economias Residenciais  Ativas de Esgoto UGR Guarapiranga Município de São Paulo 226.018

Índice de Atendimento de Esgoto – UGR Guarapiranga Município de   São Paulo 79,52%

Índice de Coleta de Esgoto – UGR Guarapiranga Município de São Paulo 88,51%

Índice de Obstrução de Rede Coletora – UGR Guarapiranga 223

Aprovação de Licitação – RC - MS 03.691/20  – Obras CT Guavirituba e LR Talamanca

Câmaras Técnicas

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Local: Município de São Paulo

UGR – Guarapiranga Margem Esquerda da Represa 
Guarapiranga

Área de Proteção aos Mananciais

Bacia GP -01 – Córrego Piraporinha

Lei Específica Guarapiranga 12.233/2006



RESUMO PROGRAMA SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO

 Mas que é o BIRD?
O Banco Mundial (BIRD) é um Banco internacional que busca financiar obras e projetos em países em desenvolvimento.   

 Quais são as obras e projetos financiados para a Sabesp deste Programa?
É composto por um conjunto de quatro grupos de ações (obras e projetos), para garantir primordialmente água em quantidade e 
qualidade adequadas à população de áreas vulneráveis socialmente. 

Junto a este aspecto, há itens relevantes de inclusão social, preservação ambiental (obras de coleta de esgoto e envio para tratamento 
beneficiando a qualidade das águas da Represa Guarapiranga)  e inovações técnicas e contratuais.

 Quanto tempo vai durar o  Programa?
Planeja-se um período de 6 (seis) anos para a execução do Programa, com encerramento previsto para 2025 (julho) .

 Quem serão os beneficiados pelo Programa?
No total, as ações do Programa beneficiarão mais de 2 milhões de habitantes da RMSP.*
* indiretamente, haverá um benefício  a uma população muito maior, pela ampliação dos níveis de segurança e confiabilidade dos 
sistemas produtores de água para a RMSP.

 Quais serão os benefícios?
Espera-se que os impactos positivos sejam, entre outros: melhoria da saúde pública, valorização dos bairros e das propriedades dos 
moradores com a implantação desse importante serviço público.



OBRA EM APRESENTAÇÃO PARA SER CONHECIDA E DISCUTIDA

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE OBJETO
PESSOAS

BENEFICIADAS

2.3 - Aumento de Segurança do Sistema de 

Esgotamento Sanitário

Nova linha de recalque (Talamanca) e novo coletor 

tronco (Guavirutuba), na região do J. Ângela próximo 

à represa do Guarapiranga 

300 mil e 80 mil 

respectivamente



LINHA DE RECALQUE TALAMANCA

O QUE MUDA DE PARA

Extensão 861m 1.792m

Diâmetro da Tubulação 600mm 710 e 800mm

CARACTERÍSTICAS DA OBRA, ESCOPO E BENEFÍCIOS

POPULAÇÃO 294.000 hab.

Economias 105.000 unidades

VAZÃO 320  Litros por segundo

COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA e INTERLIGAÇÃO 
DO COLETOR TRONCO RIVIERA 

EXTENSÃO 1.609 Metros

Diâmetro da Tubulação 400 a 1.000mm

POPULAÇÃO 235.200 hab.

Economias 84.000 unidades

Vazão 255 Litros por segundo



Legenda ou
Informações 
sobre a foto

COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA - RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO COM 
AS OBRAS 

RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO COM AS OBRAS

Rua João Ferreira da Silva

Rua Magister Leoninus

Estrada do Guavirituba entre Estrada da Riviera e
Rua João Ferreira da Silva

Rua Benedito Pinto de Campos

Rua Tom Maior

Rua Francisca Alves de Albuquerque

Estrada da Riviera



Legenda ou
Informações 
sobre a foto

LINHA DE RECALQUE TALAMANCA - RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO 
COM AS OBRAS E RUAS PRÓXIMAS

RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO 
COM AS OBRAS

Rua Talamanca

Rua Quisiro

Rua Martinho Jacob Kremer

Av. Guarapiranga

RUAS PRÓXIMAS DA ÁREA 
DE INTERVENÇÃO

Rua Airas Nunes

Rua Pisco

Rua Dr Gaspar Daloli

Rua Duitama

Rua Monsenhor João Pedro Fuseng

Rua Urubiatã

Rua Sofia Gomes Pereira

Rua Sumaré

Rua Tertúlia

Rua Bernardo Lorenzetti

Rua Prof. Napoleão Dórea

Rua João Chammas

Av Hungria

Rua Manoel Couto de Almeida

Rua Mário Marconsdes Pereira

Rua Idanha

Rua Hercília Gonçalves dos Santos



SUBCOMPONENTE 2.3. AUMENTO DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

- NOVA LINHA DE RECALQUE  TALAMANCA E COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA

Coletor Tronco Guavirituba, 
Riviera e  Interligações

Linha de Recalque Talamanca

Estação Elevatória de Esgoto
Talamanca

Legenda:

Fluxo do Esgoto



As obras não preveem desapropriações e reassentamentos.
As intervenções serão em sua grande maioria nas vias públicas, exceto alguns trechos do coletor que
necessitarão de faixa de servidão em fundos de lotes e em áreas já apropriadas ou em fase de
apropriação pela Sabesp.

Implantação do coletor
em vias Públicas.

Implantação do coletor em 
fundo de vale faixa de servidão
novo traçado.

Implantação do coletor em 
Fundo de vale área do antigo 
Traçado do Coletor. 

Implantação da Linha de 
Recalque em vias Públicas.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO DE OBRAS 



Aprovação de Licitação – RC - MS 03.691/20  – Obras CT Guavirituba e LR TalamancaO COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA 

O Coletor   foi construído em Fundo de Vale , paralelo ao córrego 
Guavirituba e encaminha o esgoto coletado na bacia para a Estação 
Elevatória de Esgoto Talamanca.  

Atualmente  ele possui  alguns trechos ocupados, rompidos e moradias 
construídas em cima do  coletor, tornam muito difícil realizar  
manutenções e consertos, o que acaba por levar esgoto para o  córrego 
causando riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente e à qualidade 
das águas do Guarapiranga  . 

O coletor recebe esgoto de 84.000 economias, atende   235.200 
habitantes e sua vazão é de  255 litros de esgoto por segundo.
Para aumentar a segurança realizar as manutenções, melhorar as 
condições de saúde e da água optou-se pela reconstrução do coletor 
em vias públicas.

Durante a implantação das Obras o Coletor continuará em operação.

Coletor atual está na Margem Esquerda do córrego
em baixo das áreas ocupadas



Aprovação de Licitação – RC - MS 03.691/20  – Obras CT Guavirituba e LR TalamancaA REDE  DE RECALQUE TALAMANCA

A Linha de Recalque Talamanca, é uma rede que bombeia o esgoto que 
chega na Estação Elevatória  – EEE Talamanca  e ajuda a levar o esgoto  
para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto  - ETE Barueri, a 
cerca de 37 quilômetros
Esta linha de recalque  está localizada  em Rua estreita, adensada  e de 
difícil acesso para manutenção.  

A tubulação  está comprometida ,  causando interrupções no  Sistema  
de Esgotamento Sanitário da Margem Esquerda do Guarapiranga.

A  Estação Talamanca, bombeia para essa rede 320 litros de esgoto por 
segundo de 105.000 economias  beneficiando cerca da  294.000 pessoas.

Para garantir a segurança do sistema  evitar as interrupções e facilitar 
eventuais manutenções optou-se pela reconstrução da Linha de 
Recalque  em ruas mais largas.

Durante a implantação da Nova Linha de Recalque,  o sistema continuará 
em operação.

Rua Talamanca,  local da linha de 
recalque existente.
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