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1. OBJETIVO 
 
Constitui escopo do presente Relatório apresentar e documentar as ações socioambientais 

vinculadas aos serviços de engenharia realizados em áreas de alta vulnerabilidade social, com o 

objetivo de regularização de ligações de água e esgoto (Programa Água Legal). As obras consistiram 

na supressão da infraestrutura irregular e na extensão da infraestrutura pública de abastecimento, 

com execução de redes e ligações de água e, complementarmente, com a implantação de redes e 

ligações de esgoto, nesse caso conforme a pré-existência e disponibilidade do sistema de 

afastamento dos efluentes coletados. As áreas de intervenção estiveram contidas no perímetro de 

operação da Unidade de Gerenciamento Regional Freguesia do Ó (UGR Freguesia do Ó), que faz parte 

da Unidade de Negócio Norte (MN) da Diretoria Metropolitana (M) da Sabesp. A área operacional da 

UGR abrange os distritos de Casa Verde, Limão, Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha e Freguesia do 

Ó, na cidade de São Paulo. A execução das obras foi antecedida e acompanhada por intenso trabalho 

social, com a finalidade de esclarecimento de seus benefícios à população e maximização de 

resultados. Para a obtenção de resultados plenamente satisfatórios, à regularização do maior 

número de ligações, o contrato firmado pela Sabesp com o Consórcio CL FREGUESIA estabeleceu que 

os pagamentos estariam vinculados à performance demonstrada.   

 

O desembolso final do contrato pode alcançar o montante de R$ 8.000.000,00, conforme os 

resultados aferidos de performance. Até 30/05/2020, os números físicos indicam, até o momento, 

uma realização bem-sucedida, conforme Quadro a seguir: 

 

COMUNIDADE LIGAÇÕES 
LIGAÇÕES 

DE 
ESGOTO 

Piqueri 298 0 

Pq Tietê 556 0 

Bela Vista (Odassi) 227 0 

Leonor Barbosa (Francelina) 259 0 

Elisa Maria 1872 835 

Parque Monteiro Soares (Viela Mário Maldonado) 12 0 

Pássaro Peri (Ve Mil) 281 0 

Índio Peri (Ve Hortência) 413 0 

Total 3918 835 

Total Previsto 5500 600 

Quadro 1  

Programa Água Legal: Resultados Físicos do Contrato 2.816/2020 – UGR Freguesia 

 

O conjunto de obras foi contratado, iniciado e parcialmente executado anteriormente e durante a 

fase inicial de preparação do Programa Saneamento Ambiental e Inclusivo, cujo Acordo de 

Empréstimo, envolvendo Sabesp e Banco Mundial, foi firmado posteriormente.  Assim, durante a 

fase já executiva do contrato, o Marco de Gestão Socioambiental e seus respectivos anexos não se 
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encontravam ainda disponíveis – logo, não constavam dos termos contratuais. Não obstante, uma 

vez que as atividades do Programa Água Legal requerem uma abrangente e intensa atividade de 

natureza social, da qual fazem parte ações de educação ambiental, e também considerando que o 

padrão básico de contratos da Sabesp inclui uma firme atenção a aspectos ambientais relacionados 

às intervenções físicas e à informação para as aglomerações de alguma forma afetadas – todas essas 

condições de maneira geral aderentes às salvaguardas adotadas pelo Banco - houve um 

entendimento para que se procedesse ao exame da possibilidade de inclusão dos valores do contrato 

no aporte de recursos do contrapartida da Sabesp no quadro orçamentário do Acordo de 

Empréstimo. 

 

2. PERFIL DA REGIÃO E AÇÃO PÚBLICA DA SABESP 

 
 A sede da Unidade de Gerenciamento Regional UGR Freguesia do Ó da Sabesp, está localizada à Rua 

José Soriano de Souza, 297 entre as pontes do Piqueri e Casa Verde, da Marginal do Tietê, importante 

sistema viário da cidade de S. Paulo. A UGR tem por área de operação cerca de 78 km² de extensão, 

com uma população estimada em aproximadamente 1,1 milhões de habitantes e um total de 230.495 

mil ligações ativas de água e\ou esgoto. (Sabesp, 2020). As comunidades da área de atuação da UGR 

Freguesia do Ó caracterizam-se por alguns núcleos residenciais de médio poder aquisitivo, comércios 

e indústrias de pequeno e médio porte (de maneira geral, concentrados na porção mais setentrional 

da Marginal Tietê e áreas extensas com populações de baixa renda ao norte nas encostas da Serra 

da Cantareira, com predominância de ocupações desordenadas e adensadas, e eventual presença de 

abastecimento irregular de água e destinação incorreta de esgotos. Note-se que, conquanto que a 

Serra da Cantareira é uma importante região de área verde, no entorno da metrópole, e que já teve 

importante papel histórico, para manutenção de mananciais para o abastecimento público na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). Hoje convive com muitas áreas irregulares típicas de periferia, 

bastante densas e espraiadas, com infraestrutura muito deficiente – não obstante a expansão 

apreciável de infraestrutura e serviços públicos nos últimos 20-30 anos.  Assim, a par da precariedade 

habitacional e de expressivo número de núcleos favelados e de loteamentos ainda marcados por sua 

origem irregular, há deficiência no sistema viário e no transporte, na segurança e em espaços de 

lazer. Não obstante as redes de educação e de saúde apresentarem cobertura relativamente 

abrangente, persistem problemas de instalações, equipamentos e atendimento. Os serviços de 

abastecimento de água são extensivos, mas a cobertura ainda se ressente de dificuldades técnicas, e 

por vezes jurídicas, para o atendimento às favelas e aos núcleos irregulares. Essa dificuldade é ainda 

mais acentuada quanto a estruturas de esgotamento sanitário.  
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Imagem 1: Limite Administrativo da UGR Freguesia do Ó com 78 km² de extensão. Fonte Signos/Google maps. 

No caso dos suprimentos irregulares de água, ficam estabelecidos vários impactos negativos, 

afetando tanto a própria população que se serve deste recurso quanto o serviço público sob a 

responsabilidade da Sabesp. Vale mencionar: a intermitência do abastecimento e a qualidade sob 

risco da água consumida, pela precariedade das instalações e incidência elevada de vazamentos; a 

produção de esgotos lançada em fossas negras ou no leito viário (na ausência de leito próximo de 

córrego); as consequências para a saúde pública; a elevação de perdas físicas e financeiras de água; 

o risco de ampliação do número de conexões irregulares (pela crise econômica e das rendas 

familiares e pelo efeito-demonstração conforme percebido pela vizinhança) e de prejuízo à 

abrangência e legitimidade do sistema comercial da Sabesp; o uso de recursos naturais em regime 

de ineficiência 

Para prevenir, minimizar e/ou eliminar dificuldades que resultam da pobreza e da informalidade 

urbanas, além da padronização e controle de seus processos, certificados pela Norma NBR ISO 

9001:2000, a UGR, em conjunto com as áreas corporativas da Sabesp e a Unidade Norte da Diretoria 

Metropolitana – MN, órgãos governamentais, poder concedente, e com apoio e participação das 

comunidades, conduzem ações como os Programas Córrego Limpo, Água Legal e o Se liga na Rede. 

Conforme item seguinte, o Programa de Participação Comunitária, por sua vez, foca no contato 

direto, diário e permanente com as representações comunitárias, ONGs, Associações, Institutos, 

Cooperativas, escolas, Conselhos de Segurança, Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Centros 

Culturais, CEUs etc., por meio da atuação dos técnicos comunitários. As ligações irregulares, como já 

observado, constituem o objeto do Programa Água Legal. 
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Foto 1:Travessa da Rua Taquaraçu de Minas – Jd. Peri (2019) 

3. QUESTÕES ENFRENTADAS E TRABALHADAS PELO PROGRAMA ÁGUA LEGAL NAS ÁREAS 

REGULARIZADAS DA UGR FREGUESIA DO Ó 

3.1. Perdas  
 

O índice de perdas sociais (água consumida de forma clandestina, em grande parte por moradias em 

áreas irregulares) nas áreas beneficiadas pelas intervenções alcançava, em janeiro de 2020, 196 l/s. 

Entre os objetivos do Programa Água Legal estava a redução dessas perdas.  Ligações improvisadas, 

falta de manutenção, o desperdício, o hábito de não pagar pelo uso da água e vazamentos perenes 

são alguns dos problemas identificados pelo contrato. Parte dos problemas é resolvida com a 

regularização; por outro lado, problemas como a cultura do desperdício e a inadimplência persistem, 

requerendo ações mais prolongadas para consolidar a mudança de hábitos. O trabalho regular porta 

contribui para o alcance este objetivo. 
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Imagem 2 – Folheto Água legal distribuído nos bairros 

 
 
 

3.2. Organização das redes de serviço e matriz de gestão de riscos e impactos ambientais. 

 
A substituição das redes clandestinas nas áreas com intervenção do Programa, além de melhorar a 

qualidade da infraestrutura, permite melhor aspecto visual e, principalmente a redução dos riscos de 

contaminação e a melhoria dos indicadores de saúde da população. A sequência de fotos a seguir 

demonstra a precariedade das ligações irregulares.  
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Fotos 2 a 9: ligações irregulares identificadas, suprimidas e regularizadas Comunidade Lidiane. Fonte: 

Consorcio CL(2020) 
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4. TRABALHO SOCIOAMBIENTAL e PROGRAMA ÁGUA LEGAL 

As principais formas de organização das comunidades para discutir os problemas do bairro são as 

Associações e os Conselhos, onde as mulheres desenvolvem o papel de protagonistas históricas na 

estruturação dos processos sociais coletivos. Para tanto, são usados grupos de aplicativos, reuniões 

locais, mídia alternativa, como o Freguesia do Ó News, Jornal O Regional e o Jornal São Paulo de Fato, 

Consegs, Conselhos Gestores, entre outras. 

Por conta do COVID-19 o novo Coronavírus as atividades socioambientais programadas foram 

suspensas, e serão executadas de acordo com a liberação do governo estadual. 

A UGR Freguesia do Ó interage de forma permanente com as comunidades e suas representações 

por meio do Programa de Participação Comunitária, desenvolvido por técnicos comunitários que 

identificam e tratam das demandas advindas das comunidades. O trabalho social do comunitário é 

sistemático, cotidiano e faz parte da cultura organizacional da empresa.  

Nas bases de dados da UGR Freguesia do Ó, há atualmente 75 Associações formais cadastradas, 

além de instituições parceiras - escolas, ONGs, casas de repousos, abrigos, entidades esportivas, 

igrejas, cinco subprefeituras, dois hospitais (Hospital Geral e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, 

Hospital Vila Penteado e o Recém-inaugurado Hospital de Brasilândia) e Pronto Socorros.  Em geral, 

são as mulheres quem tomam a iniciativa de formalizar as associações e os coletivos de bairros. As 

lideranças dos bairros atendidos pelo Programa Água Legal passam a integrar o banco de dados ainda 

na instalação da infraestrutura de água e ou esgoto. Algumas já estão consolidadas e têm respeito e 

reconhecimento na comunidade, outras surgem durante o processo. Onde não há lideranças formal, 

há o incentivo e apoio do contrato, principalmente para as mulheres com potencial de liderança. A 

porcentagem muda em núcleos mais periféricos, onde, a maioria das lideranças são do sexo 

masculino devido à forte presença e influência de poder paralelo. Em alguns, a liderança é o próprio 

poder paralelo. São núcleos regularizados cuja liderança é do sexo feminino: Comunidade Lidiane e 

Odassi Nazzali.  

O Programa Água Legal tem alterado a fisionomia dos bairros, não apenas com a regularização das 

ligações e fornecimento de água potável e segura – per si, conquista muito importantes -, como 

também o bairro em seus aspectos urbanos e a sua inclusão, embora as vezes ainda incipiente, na 

estrutura formal da cidade.  Novas associações foram criadas, ações de mutirão para melhorar as 

ruas foram realizadas, o comércio avançou, mudanças nas moradias também foram observadas. 

Mudou também a visão que os moradores tinham dos bairros. Como não possuíam endereço, os 

moradores não tinham acesso a alguns serviços, como entregas em domicílio, por exemplo. Com a 

regularização da água, as ruas dos bairros ganharam nomes e identificação, contribuindo para a 

dignidade, saúde e cidadania da população, como a Travessa Lidiane hoje oficializada. 

Todavia, a experiência indica que, nesses núcleos, o trabalho social deve ser contínuo, uma vez que 

se trata de áreas que, pelo hábito do uso irregular do serviço, não possuem a cultura de pagar pela 
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água que consomem. São necessários tanto trabalhar a sensibilização das pessoas quanto o 

acompanhamento periódico, além de estabelecer canais de comunicação e ações específicas. 

 
Foto 10: Evento WorkShop Meio Ambiente Fonte: UGR Freguesia 2019 

  
Fotos 11,12: Orientação a Comunidade - Fonte: UGR Freguesia 2019 

  
Foto 13,14: Equipe social do contrato CL - Freguesia 
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Foto 15,16: Evento Ação Socioambiental na Comunidade Lidiane antes da Pandemia -COVI19 (2019). 

 

 
Foto 17:  Reunião na Comunidade Elisa Maria: Uso Racional e Tarifas (2019) 

 
 

 
Foto 18: Visita da Liderança (Senhor a direita da foto) nas obras.  

 

Programa de Participação Comunitária 

A URG Freguesia identifica as oportunidades de melhorias do trabalho social por meio das práticas realizadas 

a partir do Programa de Participação Comunitária - PPC, tendo como pilares a atuação cotidiana nos núcleos 
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de baixa renda, fortalecendo as redes de relacionamento junto às comunidades, facilitando a identificação das 

suas necessidades e expectativas e o seu acesso aos serviços de saneamento.  

O PPC é um programa institucional criado para atender prioritariamente aos núcleos ou clientes de baixa 

renda. São entendidos por núcleos de baixa renda comunidades, favelas e outros aglomerados caracterizados 

por habitações populares precariamente construídas, ocupando terrenos desprovidos de infraestrutura, 

público ou particulares, na maioria das vezes em condição irregular.  A atuação, de modo geral, acontece por 

meio de visitas locais, reuniões, palestras de educação ambiental - com foco no uso correto da infraestrutura 

de redes de água e esgoto, dos programas Se Liga na Rede, Água Legal e Córrego Limpo, da participação 

sistemática nos Conselhos de Segurança da Região - CONSEGs, na participação do técnico comunitário nos 

espaços de debates promovidos por lideranças, ONGs, Associação de Moradores e influenciadores digitais, 

dos Encontros com Lideranças comunitárias, do acompanhamento mensal das demandas identificadas 

durante o trabalho de rotina e de atividades desenvolvidas para a comunidade  como os programas: Rede para 

a Inclusão Digital, Ensinando a Pescar, entre outros. Em todas as ações as lideranças estão envolvidas e 

contribuem de forma significativa, identificando os problemas apresentados pela comunidade. O trabalho de 

colaboração das lideranças é importante à valorização e ao reconhecimento local, além de agilizar o 

atendimento. Esse modelo de atuação comunitária se replica no contrato por meio do trabalho da equipe 

social da Contratada, que atua com autonomia, porém, sempre em parceria com o comunitário da UGR 

Freguesia.  

Quadro 2 
Resumo de Atividades do PPC - UGR FREGUESIA DO Ó– Ano: 2019  

 
Natureza das 

ações 

UGR /Nome Totalizações 

UGR FREGUESIA / Técnico 
Comunitário: Reginaldo Batista 

Nº 
Ações 

Público 
Beneficiado 

Força de Trabalho 
Participantes 

 
Ações de 
Educação 
Ambiental 

(Socioeducativas) 

Ações em escolas 2 115 5 

Palestras de sensibilização, em 
programa de melhorias (Obras, 
Projetos, etc.) 

3 200 10 

Ações Outros 0 0 0 

Totais 5 315 15 

 
 

Relacionamentos 
com as 

comunidades 

Visitas técnicas  2 45 2 

Visitas programadas (pró) 3 180 5 

Atendimento a líderes nas 
comunidades  

15 380 2 

Outros  0 0 0 

Totais  25 920 24 
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4. EIXOS DE AÇÕES E ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS 

4.1. Aspectos ambientais  

Por se tratar de obras de implantação de redes de água de pequenas dimensões (até 63mm), não 

demandando aprovações junto aos órgãos ambientais (efetuamos consulta SEHAB) e de sistemas 

construtivos de baixo impactos quanto a movimentações de terra e utilização de equipamentos 

pesados, não foram identificados impactos relevantes. 

Como o padrão de contratos SABESP já contém, em suas cláusulas, exigências no tocante às 

contratadas treinarem sua mão de obra e incorporarem exigências das legislações ambientais e 

sociais, todas as obras tiveram destinação adequada de resíduos eventualmente gerados, além de 

outras previsões protetivas de natureza social (por exemplo, sempre é vedada a contratação de mão 

de obra infantil).  

As obras recebem a orientação para que a execução ocorra de forma rápida e se busque, a redução 

dos impactos relacionados ao descarte adequado de sobras de materiais das intervenções, e não haja 

incômodos relacionados a poeira, barulho e outros.  

    

Fotos 19-22: Escavação manual, em vielas e becos e depois pronta comunidade Júlio Pinheiro. 

 

Fortalecimento das comunidades 

 
A Sabesp, por meio da ação de seus técnicos comunitários e da empresa contratada, desenvolveu 

ações nas áreas onde as obras do Contrato 14.666/20017 foram realizadas. Várias delas ocorreram a 

partir de base pré-existente, ou seja, atividades já consolidadas na atuação permanente da UGR, em 

programas que buscam uma gestão integrada das ações socioambientais, conforme descrições a 

seguir. 
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• Programa Ensinando a Pescar 

 Programa desenvolvido pela Unidade de Negócios Norte com parceiros como DECA/HIDRA, SEBRAE, 

Secretaria do Emprego, que consiste em noções básicas e orientação às comunidades, com aulas de 

instalações hidráulicas prediais água e esgoto, conceitos de apuração de consumo, entendimento 

sobre a conta de água, cidadania, direitos e deveres, meio ambiente, apoio a MEI 

/EMPREENDEDORISMO, com estímulo a empregabilidade e geração de renda. O curso é de uma 

semana com carga horária de 20 horas. Ao final, são encaminhados currículos para empresas 

parceiras, visando aproveitamento.  As Atividades Sócio ambientais tiveram que ser suspensas por 

conta no novo Coronavírus, o Estado de São Paulo encontra-se em quarentena, o prazo do contrato 

é até julho 2022. 

 

Foto 23,24: Alunos do Ensinando a Pescar com instrutor Menocci- antes do COVID19 – Fonte: SABESP 
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4.2. Matriz de impactos e riscos ambientais 

A matriz de impactos e riscos ambientais apresentam as matrizes descritas no Marco de Gestão 
Socioambiental associados às intervenções constitutivas do Componente 1. 

  
 

CONTRATO

 Nº 2816/2019

M A GN IT UD E T EM P OR A LID A D E IM P OR T Â N C IA D UR A ÇÃ O R EVER SIB ILID A D E SEN SIB ILID A D E

M IT IGÁ VEL/  

SIM  OU 

N Ã O

PEQUENA CURTA

 MÉDIA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA MÉDIA REVERSÍVEL

P R ESEN ÇA  D E 

Á R EA S SEN SÍ VEIS 

E P OSSÍ VEIS 

IM P A C T OS C OM  A  

OB R A

GRANDE PERMANENTE NÂO SIGNIFI. LONGA IRREVERSÍVEL

(A P A S, R ESER VA S 

OU R ESÍ D UOS D E 

M A T A  A T LÂ N T IC A , 

ET C )

POEIRA SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM CAMINHÃO PIPA E LIMPEZA MANUAL

RESÍDUOS DA OBRA SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM CAÇAMBA

RESÍDUOS M. DE OBRA SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM CAÇAMBA E BOTA FORA

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NÃO

FALTA DE SINALIZAÇÃO P/ PEDESTRES NÃO

OBRAS EM APP SEM OCUPAÇÃO NÃO

PODA DE ARVORES NÃO

IMPACTO EM CURSOS D’ÁGUA NÃO

POLUIÇÃO DE VEÍCULOS NÃO

BURACOS SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM SINALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO RÁPIDA. 

DIFICULDADE DE TRANSITO P/ AS

PESSOAS
SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM FAIXA SINALIZADA E CONES DE SEGURANÇA

DIFICULDADES PARA COMERCIOS NÃO

ABERTURA DE VALAS SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM PEQUENAS VALAS, SINALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO RÁPIDA

BARULHO (PESSOAS E MAQUINAS) SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM
COMUNIÇÃO COM A COMUNIDADE ATRAVÉS DE

REUNIÕES E FAIXAS. COMUNICAÇÃO VISUAL

SUBSTÂNCIAS POLUENTES NÃO

ACIDENTES COM VEÍCULOS NÃO

RECOMPOSIÇÃO ADEQUADA DE

PAVIMENTOS
SIM PEQUENA TEMPORÁRIO NÃO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL PEQUENA SIM

PEQUENAS VALAS, SINALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO RÁPIDA,

COMUNICAÇÃO COM AS COMUNIDADES ATRAVÉS DE

REUNIÕES

OUTRAS NÃO

COMUNIDADES: PIQUERI, PQ. TIÊTE, BELA VISTA, FRANCELINA, ELISA MARIA E PERI.

MITIGÁVE

L

MATRIZ

HOUVE 

RISCO - SIM 

OU NÃO

MEDIDAS ADOTADAS DE MITIGAÇÃO OU

COMPENSAÇÃO
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Para realização das obras não foi necessário aquisição de áreas e/ou reassentamento involuntário 

 

 
4.3. Educação Socioambiental 

 

 
As diretrizes para as ações de sensibilização e educação socioambiental para as unidades da Diretoria 

Metropolitana compreendem palestras, informações e esclarecimentos sobre questões ambientais 

voltadas à melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, alinhados à Missão da Sabesp, visando 

à construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a 

conservação do meio ambiente, a universalização dos serviços de saneamento e a construção de 

sociedades sustentáveis, por meio de diversas ações e projetos orientados por essa perspectiva. São 

realizadas atividades junto às comunidades beneficiadas pelo Programa em espaço aberto e fechado 

(escola) das regiões, com apoio de parcerias (Entidades locais, PMSP e empresas). 

  

Foto 24,25: Plantio de muda em espaço público praça da comunidade Lidiane antes COVID-19 

 

 

 



 

17 

 

 
Foto 26: Palestra de Educação Ambiental no Encontro das Comunidades na UGR Freguesia do Ó 

Fonte: UGR (2019) 
 
 

 
Foto 27: Reunião com as lideranças de comunidades virtual por conta das regras de distanciamento pela 

pandemia do COVID-19 
 

 

4.4. Identificação e priorização de ações voltadas a segmentos mais vulneráveis das 
comunidades beneficiadas e resumo das principais demandas 

Ainda em fase de operação, a empresa está avaliando os locais, efetuando levantamentos e 
estudos para implantação e reuniões visando a solução de problemas crônicos. Por hora, foram 
realizadas reuniões com orientação sobre uso racional da água, destinação correta de lixo (forte 
questão nas comunidades), e ações socioambientais nos núcleos, com sensibilização e educação, 
visando melhoria do ambiente. 
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Figura 3: Convite de Reunião Conselho de Escola e PMSP, na Comunidade Elisa Maria   

 
Foto 28,29:  Visita Equipe Técnica, Avaliação de necessidades de melhoria comunidade Lidiane 

 
 

 
Foto 30-32:  Explicação Cadastro(chefes de família), Tarifa Social, início de trabalhos, plantão de dúvidas.  
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Foto 33: Explicação Uso Racional, Lixo no Lixo, Ligação de Água e Esgoto -  Fonte:CL2019/20 

 
 
Foto 34-38 : Condições de obra (artesanal) – Assentamento de rede em becos e vielas comunidade Elisa 
Maria. Fonte:CL2020.  

 

   
Foto 39-41: Temática do Lixo - Desafios associados comunidade Lidiane Prefeitura Casa Verde acionada 
para limpeza atualmente sistemática 2 vezes semana. 
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Foto 39-43 : Diversos ambientes e desafios. Detalhe incêndio de protesto em AMA ao lado de Creche 
Comunidade Elisa Maria. Fonte: UGR Freguesia 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo das Principais Demandas 

 

 
 

5. CONCLUSÕES 
 
Como conclusão principal, cite-se que o trabalho socioambiental desenvolvido junto às comunidades 

onde foram realizadas as obras do Programa Água Legal – Unidade de Gerenciamento Regional  

Freguesia do Ó,  Unidade de Negócios Norte – MN da Diretoria Metropolitana da Sabesp - vem 
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atingindo seus propósitos, A realização de ações e atividades que buscaram garantir o envolvimento 

e a participação da comunidade na valorização das obras, seus benefícios inclusivos e de melhoria da 

qualidade de vida das pessoas seguramente auxiliou nos resultados do Contrato.  

Além dos benefícios sociais citados, as perdas sociais da UGR Freguesia do Ó foram reduzidas em 8 

l/s durante o período de 12/2019 e 04/2020, o que representa importante ganho ambiental em 

relação à disponibilidade hídrica. Ao final do contrato, temos expectativa de apresentar os resultados 

obtidos, no quadro abaixo o consumo por área regularizada. 

COMUNIDADE LIGAÇÕES 
CONSUMO  

(m³) 

Chefe de Família 

mulher homem 

Piqueri 298 4.716 34% 28% 

Pq Tietê 556 6.421 42% 38% 

Bela Vista(Odassi) 227 2.819 21% 22% 

Leonor Barbosa(Francelina) 259 3.996 19% 5% 

Elisa Maria 1872 12.713 26% 21% 

Pq Monteiro Soares(Ve Mário Maldonado) 12 76 70% 30% 

Pássaro Peri(Ve Mil) 281 4.042 46% 13% 

Índio Peri(Ve Hortência) 413 4.398 67% 21% 

Total 3918 39.181   

 

6. ANEXOS 

Consultas SEHAB e Imagens Mapa HabitaSampa/IPVS, e Relatório produzido pelo Consórcio CL. 
 
O Relatório, além de informações adicionais e fotos ilustrativas do trabalho, apresenta os croquis e 
a descrição de várias áreas de intervenção.  

 

 

 
Imagem 4,5 Consulta e Convocação Secretaria da Habitação do Munícípio de São Paulo 



 

22 

 

 
IMAGENS MAPA HABITASAMPA/SEHAB X IPVS(FUND. SEADE) 
 
Área JÚLIO PINHEIRO: 

 
 
 

 
 

Imagem 6: COMUNIDADE JÚLIO PINHEIRO – “FAVELA” (Fonte: HABITASAMPA/PMSP) 
 
 
 
 

 
Imagem 7: IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (Grupo 4: Vulnerabilidade média) – 

Fonte: Signosnet/Sabesp 
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Área INAJAR DE SOUZA I (MÁRIO MALDONADO): 
 

 
 

Imagem 8: COMUNIDADE INAJAR DE SOUZA I (MÁRIO MALDONADO) “FAVELA”  
(Fonte: HABITASAMPA/PMSP) 

 
 

 
 

Imagem 9: IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (Grupo 6: Vulnerabilidade muito alta) – 
Fonte: Signosnet/Sabesp 
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Área RUA ROMULO NALDI:  
 

 

Imagem 10: COMUNIDADE ROMULO NALDI – “FAVELA” (HABITASAMPA/PMSP) Fonte: 
Signosnet/Sabesp 

 
 

 

 
Imagem 11: IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (Grupo 5 - 6: Vulnerabilidade alta a 

muito alta) – Fonte: Signosnet/Sabesp 

 
FAVELAS: 
As favelas se caracterizam por assentamentos precários que surgem de ocupações espontâneas 
feitas de forma desordenada, sem definição prévia de lotes e sem arruamento, em áreas públicas ou 
particulares de terceiros, com redes de infraestrutura insuficientes, em que as moradias são 
predominantemente autoconstruídas e com elevado grau de precariedade, por famílias de baixa 
renda em situação de vulnerabilidade. 
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• 1.730 favelas cadastradas pela Secretaria 

• 391.756 domicílios em favelas estimados pela Secretaria 

Fonte: http://www.habitasampa.inf.br/habitacao/ 

 
Quadro 3 : IPVS  - Fonte: Fundação SEADE 

Lista de Presença Reunião Comunidade Elisa Maria 

  

 

http://www.habitasampa.inf.br/habitacao/

