
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Cumprimento de Salvaguardas 

Implantação e Otimização do Setor de Abastecimento  

de Água Jardim Ângela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO/2021  



 

2 
 

SUMÁRIO: 

Apresentação..............................................................................................................................3 

Razões e Contexto do Empreendimento Planejado pela SABESP...............................................4 

Estudos e Planos nas Áreas de Intervenções..............................................................................6 

Diretrizes e Procedimentos de Natureza Socioambiental no Planejamento, Implementação e 

Monitoramento da Obra ...........................................................................................................9 

Gestão de Reclamações............................................................................................................19 

Intervenção e Revitalizações....................................................................................................24 

Avaliação do Andamento do Contrato: Jardim Ângela.............................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem a finalidade de apresentar, de forma condensada, as questões 

sociais e ambientais pertinentes à intervenção planejada pela SABESP. Em todos os 

monitoramentos ambientais realizados nos trechos de execução das obras do 

Consórcio Performance Ângela, o setor de meio ambiente teve a preocupação de 

orientar e conscientizar todos os colaboradores para as boas práticas ambientais a 

serem aplicadas com o intuito de prevenir e mitigar os impactos negativos da obra no 

meio ambiente e para a comunidade, buscando soluções para preservação e 

recuperação ambiental das áreas. 

Constitui objetivo direto desse Subcomponente (1.3) do Programa a redução de 

perdas físicas e financeiras nos setores de abastecimento do Jardim Ângela e do 

Grajaú, ambos localizados no quadrante sul do município de São Paulo (área da 

Unidade de Negócios Sul - UN Sul). As intervenções propostas, nesse caso, 

apresentam amplo escopo - revisão da setorização, controle de pressão, controle ativo 

de vazamentos, atividades corretivas, substituição de ligações e implantação de dois 

reservatórios de distribuição, um em cada setor, ambos os reservatórios metálicos e 

com capacidade de 10.000 m³.  

De acordo com os objetivos propostos inicialmente, as ações descritas no Plano 

de Gestão Socioambiental foram seguidas e executadas garantindo a qualidade 

ambiental na conclusão das obras firmando o compromisso de que todas as ações 

foram seguidas e controladas assegurando que os aspectos ambientais estivessem 

sempre em conformidade com a legislação vigente. 

O setor de meio ambiente do Consórcio Performance Ângela sempre apresentou 

em relatórios medidas e soluções ambientais quando necessário para prevenção, 

redução e minimização dos impactos das obras para não gerar passivos ambientais. 

 O Consórcio Performance Ângela assegurou que todas as ações propostas pelo 

setor de meio ambiente fossem atendidas rapidamente para o sucesso de todas as 

ações sem agravamento e sim solucionar qualquer situação não-conforme. 
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Foto 1 - Vista Parcial de Área Pertencente ao Setor de Abastecimento do Jardim Ângela 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.  RAZÕES E CONTEXTO DO EMPREENDIMENTO PLANEJADO PELA SABESP 

Os levantamentos prévios/diagnósticos nas áreas onde foram executadas as 

obras foram realizadas avaliações dos aspectos ambientalmente relevantes buscando 

registrar através de ficha de diagnóstico as reais condições ambientais em que se 

encontram essas áreas para através de registros Fotográficos comprovar esses dados. 

Através desses dados foi possível orientar os colaboradores quanto as estratégias a 

serem utilizadas em cada local de intervenção da obra, promovendo medidas 

preventivas visando a mitigação dos impactos ambientais. As medidas tomadas nas 

frentes de trabalho foram: 

• Preservação de bocas de lobo (drenagens superficiais), rios ou córregos; 

• Manter as áreas de execução das obras organizadas e, quando possível, 

passagem para automóveis e pedestres, para minimizar transtornos à 

comunidade do entorno; 

• Isolamento do material utilizado na obra para evitar impactos nas áreas 

do entorno; 

• Manter a obra cercada com fita zebrada ou cones para delimitação da 

área a ser executada a obra preservando a integridade dos 

colaboradores e da população; 

• Utilização de placas de sinalização para identificação da obra e 

prevenção de acidentes.  

Os levantamentos prévios/diagnósticos foram realizados em todas as áreas de 

acordo com o Planejamento do setor de engenharia e todos os registros Fotográficos 

estão disponíveis para consulta.  

Foram observados alguns problemas na região do Jardim Ângela com relação a 

comunidade dispor dos seus resíduos sólidos de forma e local inadequados, como por 
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exemplo: móveis, madeira, plásticos, restos de alimentos e a até mesmo de animais 

mortos proliferando o aparecimento de animais sinantrópicos (moscas, pombos, ratos 

entre outros), comprometendo a saúde da comunidade do local afetado. 

A partir da programação de obra, disponibilizada pela equipe de engenharia, em 

cada área a atuação seguia uma sequência pré-estabelecida. Focando a população 

diretamente impactada e considerando o Público-alvo x Impacto x Tempo de 

Permanência, para de ferramentas e discursos mais apropriados para alcançar os 

objetivos estabelecidos pela SABESP. 

Abaixo algumas imagens das situações encontradas em algumas áreas antes 

da execução das obras. 

 

Foto 2 - Córrego apresentando muitos tipos de resíduos sólidos 

 

Foto 3 - Áreas de execução da obra apresentando resíduos de construção civil. 
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Foto 4 - População realizando descarte irregular de resíduos sólidos 

 

Foto 5 – Drenagem superficial obstruída por resíduos descartados 

 

Fotos 6 e 7 - Trechos de execução da obra apresentando via com trincas e buracos. 
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3. ESTUDOS E PLANOS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES 

3.1 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

Não houve necessidade de reassentamento de pessoas, pois no terreno 

desapropriado para construção do Reservatório Jd. Ângela, não existiam moradias. O 

terreno pertencia a sra. Irlanda Pires Bortolai e as negociações foram feitas pelo seu 

representante legal, Nelson Bortolai, filho e advogado. 

A desapropriação foi amigável, visto que a sra. Irlanda não morava no local e o 

terreno encontrava-se livre de construções. 

Com o aceite da proposta, foram lavradas as escrituras públicas de 

desapropriação, em 25/08/2005, nesse mesmo dia foi feito o pagamento do valor 

integral da indenização. 

 

3.1 CONSULTA PÚBLICA 

Antes do início das obras, foi realizada uma consulta pública, envolvendo 

representantes e moradores das regiões impactadas direta e indiretamente pelas obras. 

Participaram do evento 53 pessoas. 

Realizada em 30/04/2019, no auditório da Subprefeitura M’Boi Mirim, o evento 

atendeu os procedimentos descritos entre as estratégias de participação das partes 

interessadas constantes no MGSA. 

Representando a Unidade de Gerenciamento Regional Guarapiranga (MSG), 

Francisco Graciano da Divisão de Operação de Água e Controle de Perdas (MSLT), 

apresentou de forma objetiva e didática as obras para a nova setorização do Setor 

Jardim Ângela, bem como os principais impactos e benefícios do projeto. 

Usando recursos de multimídia, foi realizado um passeio virtual pelo percurso 

onde as obras iriam ocorrer. Ao final, os presentes participaram de forma verbal e/ou 

escrita e as manifestações foram respondidas pela equipe da SABESP. 
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Fotos 8, 9, 10 e 11 – Evento da consulta pública 

 
 

3.2 GESTÃO AMBIENTAL DE OBRAS 

Foram apresentados em relatórios ao longo do contrato Levantamentos 

Prévios/Diagnósticos das várias áreas (ruas) onde foram executadas as obras com seus 

respectivos registros Fotográficos de cada trecho como também de suas fichas 

contendo as condições em que se encontravam as áreas a serem executadas as obras; 

foram realizados os devidos monitoramentos ambientais contendo medições de ruído 

e emissão de fumaça preta para verificação dos possíveis impactos da obra; realização 

de treinamentos ambientais aos colaboradores para terem a conduta ambientalmente 

correta nas frentes de serviço e ações efetivas e corretivas pelo setor de meio ambiente 

nas frentes de serviço diretamente ao encarregado para conscientização de sua equipe. 

No período do contrato foram implantadas as obras da adutora e de redes de 

distribuição em 60 ruas percorrendo 24 Km de obras realizadas de acordo com a 

programação elaborada e estabelecida pela equipe de planejamento e de engenharia 

do Consórcio Performance Ângela. 

Foram realizadas obras nos métodos de “Vala a céu aberto” (VCA) e em “Método 

não destrutivo” (MND) utilizando um “Direcional”, equipamento para perfuração. Esses 

dois métodos são rápidos, diminuindo assim grandes impactos negativos da população 

diretamente afetada pela obra e diminuindo os transtornos diretamente a população 

do entorno. Os impactos ambientais desses métodos também foram controlados com 
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procedimentos adotados a partir de treinamentos e orientações fornecidas pela 

coordenadora de meio ambiente a todos os colaboradores e encarregados prevenindo, 

mitigando e remediando esses impactos. 

As obras/serviços de setorização para implantação de novo setor de 

abastecimento Ângela foram subdivididas em: 

I – Programa para redução de pressão nas redes (obras para nova 

setorização do setor Jardim Ângela): 

• reservatório metálico (10.000 m³); 

• adutora em aço e PEAD diâmetro de 700 mm; 

II – Programa para gestão da pressão nas redes: 

• adequação da Estação Elevatória de Água Jardim Ângela; 

• implantação de válvulas redutoras de pressão; 

• implantação de distritos de medição e controle; 

• redes de distribuição e interligações 

• adequação da setorização de boosteres existentes 

III – Programa de Controle Ativo de Vazamentos 

• Execução de varredura para detecção de vazamentos não visíveis. 

• Reparos de vazamentos em rede e trocas de ramal. 

Nas imagens abaixo podem ser vistas as áreas onde foram implementadas as 

intervenções do projeto: 
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Imagens 1 e 2: Google Earth com as áreas de intervenção destacadas 

 

 

 

 

A documentação ambiental referente às licenças e autorizações estão listadas 

na tabela a seguir. 
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Tabela 1: Acompanhamento dos requisitos legais. 

Autorização Serviço Órgão Emissor Número Status 

SC1 Desenvolvimento Imobiliário 
SPC 

Bota Fora AMLURB -- 02/02/2022 

Licença de Operação (Química 
Industrial Supply) 

Resíduos contaminados CETESB 6008946 06/10/2022 

Licença de Operação (Renasce 
Ambiental Desentupidora) 

Vacal lama de poços CETESB 33006838 01/08/2022 

Licença de Operação 
(Rental Eco Planeta Ltda.) 

Locação e 
movimentação de 
efluentes líquidos 

CETESB 33000208 
Dispensado 
de Licença 

Licença de Operação 
(Attend Ambiental S.A.) 

Tratamento de efluente 
líquido 

CETESB 

32001107 
32001111 
32001117 
32001124 

23/09/2019 
17/03/2020 
12/09/2020 
13/03/2021 

4. DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA SOCIOAMBIENTAL NO 

PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA OBRA 

Nas áreas em que as obras foram executadas, os monitoramentos 

socioambientais foram realizados ao longo do contrato e apresentados a SABESP em 

reuniões semanais e relatórios mensais demonstrando seu andamento de forma a 

garantir sua qualidade socioambiental. 

 

4.1 DIVULGAÇÃO DA OBRA 

Sempre levando-se em conta o Público-alvo x Impacto x Tempo de 

Permanência, é que são definidas as ferramentas de comunicação e respectivas formas 

de utilização.  

Dessa forma foi utilizada a comunicação direta, abordagem porta a porta para 

as edificações com responsável presente, e comunicação indireta, com a entrega de 

carta informando sobre a obra na rua e com um telefone de contato para dúvidas e mais 

informações, garantindo assim que o maior número possível de pessoas tenha acesso 

a informação. 

Das 135 frentes passadas pela engenharia para atuação da equipe de 

comunicação, foram contatados quase 6 mil imóveis previamente, desse total 53% dos 

contatos foram diretos, ou seja, o agente de comunicação conversou com o morador. 

Uma importante ferramenta para divulgação da obra e consequente 

sensibilização da população foi o vídeo institucional produzido e divulgado através do 

QR Code nos cavaletes promocionais, entre outros usos. O vídeo foi produzido, em 
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novembro de 2019, a partir da captação de imagens da obra e depoimentos da 

vizinhança sobre a obra no Jd. Ângela e seus benefícios.   

As locações escolhidas foram: o reservatório já existente (R. Jaraguari, 102 – Jd. 

Copacabana), montagem de VRP, atividade de pesquisa de vazamentos, concretagem 

no novo reservatório (R. Portobelo), obra de troca de ramal (R. Tijuape) e finalizando na 

Escadaria revitalizada pelo Consórcio (Praça Seringal do Rio Verde x R. Taormina).   

Um reforço de divulgação, que se teve, foi a equipe de vistoria que atuou na área 

das adutoras, reforçando a mensagem de economia de água com a distribuição de 

cartazes com dicas de economia de água nos estabelecimentos comerciais onde 

esteve.  

Como já citado e com o objetivo de potencializar a divulgação, foi incorporado 

como ferramenta de comunicação o Cavalete Promocional. O grande atrativo do 

cavalete foi o QR CODE contendo o vídeo institucional das obras da construção do 

reservatório e demais frentes de serviço do Consórcio. 

 
Foto 12 e 13 - QR CODE remete ao vídeo institucional sobre as obras do Jd. Ângela 

 

 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO 

Com esses monitoramentos nas áreas de intervenção, o setor de meio ambiente 

pôde também identificar e avaliar in loco alguns problemas ocorridos nas frentes de 

serviço, como por exemplo, postura dos colaboradores, sinalização da obra e impactos 

ao meio ambiente pela obra. Contudo, através de ações corretivas pôde-se sanar esses 

problemas, padronizando condutas e protocolos de ações nessas áreas de intervenções 

através de conscientizações frequentes e treinamentos com os encarregados e 

colaboradores para a minimização dos impactos ambientais de forma a promover a 

mitigação de ocorrências não conformes.  
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Apresentamos a seguir a matriz de impactos que mostra a relação entre os 

aspectos ambientais necessários a execução da obra, os impactos gerados e ações 

necessárias: 

 

Tabela 2 - Matriz de Impacto Ambiental 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
MEDIDA PREVENTIVA e/ou AÇÃO 

NECESSÁRIA 

 

Circulação de máquinas e 
veículos / Vento Forte. 

Poluição atmosférica (poeira). 
Aspersão periódica de vias e canteiro de 
obras/ Utilização de lona nos caminhões. 

 

Abertura de Vala e Poços 
Geração de Solo / 

Interferência com tubulação 
de águas, gás e energia. 

Destinação adequada para locais licenciados 
e/ou autorizados / Sondagem. 

 

Geração de resíduos pela mão de 
obra. 

Contaminação e poluição do 
solo e águas. 

Destinação adequada para locais licenciados 
e/ou autorizados / Treinamento da mão de 

obra para o armazenamento temporário até 
a destinação final. 

 

Intervenção em APP / Área de 
mata / Vegetação local / Praças / 

Canteiros. 
Supressão de vegetação. 

Autorização do município e/ou CETESB / 
Compensação ambiental quando 

determinado. 

N
Ã

O
 SE A

P
LIC

A
 

Intervenção em APP / Área de 
mata / Vegetação local / Praças / 

Canteiros. 
Poda de árvores. Autorização do município. 

Execução de obras em APP / 
Instalação de Canteiro de Obras 

em APP. 

Não atendimento a legislação 
ambiental. 

Autorização do município e/ou CETESB / 
Compensação ambiental quando 

determinado. 

Bombeamento de água do poço 
e VCA. 

Assoreamento de galerias de 
águas pluviais e córregos 

Utilização de decantação, bags e ou 
dispositivos para reter as partículas de solo. 

Execução de travessias de 
córregos. 

Não atendimento a legislação 
ambiental. 

Outorga ou Dispensa de Outorga emitida pela 
DAEE. 

 

Tráfego de veículos/Caminhões / 
Utilização de máquinas e 

equipamentos. 
Poluição atmosférica. Manutenção periódica. 

 

Execução da obra 
(funcionamento de máquinas e 

equipamentos, funcionários, 
batidas etc.) 

Emissão de Ruído. 
Execução das obras dentro do horário 

permitido por lei (08h às 16h). Informar o 
cliente sobre o horário. 

 

 

Os monitoramentos ambientais de controle realizados pelo setor de meio 

ambiente nas medições de fumaça preta e ruído dos equipamentos utilizados, também 

contribuíram e muito para o controle ambiental, verificando e avaliando os parâmetros 

dessas medições de acordo com a legislação vigente para diminuição dos transtornos 

perante os colaboradores e a população do entorno, minimizando os impactos 

negativos da obra. 
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Foto 14 - Frentes de serviço com placas de identificação da obra e fita zebrada 

 

Foto 15 - Equipes realizaram a pavimentação asfáltica das obras 

 

 

4.3 EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA  

Todos os Monitoramentos realizados pelo setor de meio ambiente nos 

equipamentos nas frentes de serviço foram executados conforme legislação ambiental 

através de medições utilizando o método de controle de emissão atmosférica mediante 

utilização da Escala de Ringelmann (CETESB). Seus resultados foram apresentados 

em todos os relatórios em uma tabela ao longo da execução das obras, demonstrando 

que todos os equipamentos estavam dentro dos padrões estipulados por esta escala. 

Os procedimentos realizados tiveram o intuito de controlar e minimizar as 

emissões de material particulado na atmosfera dos equipamentos utilizados nas frentes 
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de serviço para a execução da obra como medida preventiva e através de registros 

Fotográficos poder comprovar que os equipamentos realmente estiveram dentro dos 

padrões da Escala, estando disponível para consulta todos os dados registrados. 

Foto 16 - Escala de Ringelmann (CETESB) 

 

Foto 17- Coordenadora de Meio Ambiente realizando medições de Fumaça Preta 
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4.4  MONITORAMENTO DE RUÍDO 

Todos os Monitoramentos de ruído realizados pelo setor de meio ambiente nos 

equipamentos nas frentes de serviço apresentaram valores abaixo do disposto na 

“Norma Regulamentadora” – NR-15 anexo 1 do Ministério do Trabalho, que especifica 

o limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente em 85dB(A) por no máximo 08 

horas diárias, promovendo assim o controle do ruído nos trechos da obra resguardando 

tanto os colaboradores na execução de suas atividades como também da população do 

entorno (vizinhança), estando o Consórcio Performance Ângela isentos de reclamações 

referentes a obra das comunidades onde foram executadas as obras, mesmo onde os 

trechos apresentavam fluxo intenso do tráfego de veículos nas vias. 

O Equipamento utilizado no monitoramento foi o Decibelímetro da Marca B-MAX 

com certificado de nº 48713 e com data de Calibração em 02/08/2019, estando dentro 

do prazo de validade para nova calibração. 

Foto 18 - Monitoramentos de Ruído em equipamentos nas frentes de serviço 

 

 

Os Monitoramentos de ruído realizados pelo setor de meio ambiente tiveram o 

intuito de controlar e avaliar o ruído emitido pelos equipamentos utilizados nas frentes 

de serviço. Seus resultados foram apresentados em todos os relatórios em uma tabela 

ao longo da execução das obras, demonstrando que todos os equipamentos estavam 

dentro dos padrões estipulados pela NR-15 do Ministério do Trabalho e através de 

registros Fotográficos realizados em campo comprovam que os dados coincidem com 

esses registros e estão disponíveis para consulta. 

 



 

17 
 

4.5  ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA 

Ao longo do período das obras foram registradas imagens dos cuidados 

adotados nas frentes de serviços e no canteiro para manter os espaços limpos e 

organizados, minimizando os impactos e transtornos da vizinhança e ao meio ambiente. 

Essas orientações foram passadas em treinamentos e conversas nos locais de 

trabalho aos encarregados e colaboradores que contribuíram e muito para um bom 

andamento da obra promovendo a conscientização dos trabalhadores e demostrando a 

população obras organizadas, limpas, mostrando respeito pela população, pois 

representa-se a empresa contratante - SABESP. 

No canteiro de obra e nas frentes de serviço os colaboradores sempre foram 

orientados na questão da organização e limpeza sendo conscientizados da importância 

dessas boas práticas a serem seguidas a fim de evitarem acidentes e contaminação 

ambiental, por isso os colaboradores foram orientados constantemente quanto a 

segregação do solo escavado para um melhor reaproveitamento desse solo para o 

reaterro nas valas. Os solos excedentes com os resíduos de capa asfáltica foram 

destinados adequadamente. 

Fotos 18, 19 e 20 – Funcionários realizando a limpeza e organização do Canteiro Ângela 
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4.6  COLABORADORES 

Um público importante a se considerar é o interno, pois são eles que estão em 

campo e costumam ser os primeiros a serem abordados pelos moradores. Para esse 

público, a cada contratação, é realizado um treinamento de Integração de Comunicação 

Social e Meio Ambiente, afim de promover boa conduta dos colaboradores nas frentes 

de serviço e realização de procedimentos ambientais, necessários para prevenção e 

minimização dos impactos negativos na obra, conhecem um pouco mais as empresas 

que compõe o Consórcio Performance Ângela e dados sobre a distribuição da água no 

Planeta, no Brasil e em São Paulo, sensibilizando-os sobre a importância das obras 

para aumentar a segurança hídrica na região, poupando água e melhorando o 

abastecimento da região. Essa abordagem também busca suscitar no grupo orgulho 

pelo trabalho que estão realizando. 

Ao todo, a coordenadora de comunicação participou de nove eventos de 

integração, levando a mensagem a 92 colaboradores.  

Durante todo o contrato a equipe de comunicação realizou algumas campanhas 

junto ao público interno. A seguir destacam-se três delas: 

• Uso consciente 

Foram fixados adesivos pelas áreas do Consórcio com frases que 

estimulavam o uso consciente dos recursos como água e energia elétrica. 

• Dia Mundial da Água 

Na semana em que se comemorou o “Dia Mundial da Água” a Equipe de 

Comunicação realizou uma ação especial para trabalhar a conscientização 

dos colaboradores sobre a importância do consumo consciente. Com o tema 

“Água é Ouro” foi entregue um brinde simbólico aos colaboradores da obra, 

um vidrinho com gliter dourado representando o valor desse bem essencial à 

vida na Terra. 

Foto 21 e 22 – Celebração pelo Dia Mundial da Água 
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• Conscientização pelo Combate ao Covid   

Foram dois eventos específicos de conscientização dos trabalhadores 

sobre a importância dos cuidados para se evitar a propagação do COVID-19. 

A equipe de comunicação elaborou e distribuiu cartões com dicas de cuidados 

e conversou com os colaboradores. 

 
Fotos 23 e 24 - Conscientização para o combate ao COVID, março e agosto de 2020 

 

Os Treinamentos de Integração de Meio Ambiente foram realizados com todos 

os colaboradores tendo com o objetivo a boa conduta dos trabalhadores nas frentes de 

serviço, foram conscientizados sobre procedimentos ambientais necessários para 

prevenção e minimização dos impactos negativos na obra.  

No decorrer das obras foram observadas algumas situações não conformes dos 

colaboradores nas frentes de serviço e o setor de meio ambiente buscou instrui-los para 

a realização de ações corretivas e preventivas in loco e no caso de recorrências foram 

realizados treinamentos específicos de meio ambiente para reforçar os procedimentos 

corretos. 

As listas de presença dos treinamentos realizados e os registros Fotográficos 

estão disponíveis para consulta. 
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4.7 AÇÃO SOLIDÁRIA 

Com a situação geral agravada pela pandemia do coronavírus, não foi possível 

ficar indiferente a realidade local, houve motivação a contribuir de alguma forma com 

aquelas pessoas e foi articulado com as demais áreas do Consórcio a possibilidade de 

agir. Através do mote “Solidariedade também é nosso forte!”, envolveram-se todos os 

colaboradores da obra e realizaram-se algumas campanhas de solidariedade, com foco 

na arrecadação de alimentos e produtos de limpeza em apoio às famílias das 

comunidades carentes da região. 

Todos foram motivados a além de contribuírem com doações, poderiam escrever 

cartas para serem entregues junto com as cestas básicas montadas, envolvendo ainda 

mais os envolvidos. 

Mais de 110 famílias da região foram beneficiadas, que receberam as doações 

através das lideranças comunitárias que fizeram a distribuição para famílias 

cadastradas nas Associações.  

 

Fotos 25 e 26 – Doações e entregas das cestas 

 

 

Fotos 27 e 28 – Exemplos de cartas escritas por funcionários
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4.10 NÃO-CONFORMIDADES 

Todo o trabalho realizado foi com o intuito de minimizar impactos ao meio ambiente e à 

vizinhança da obra e o resultado foi avaliado positivamente, pois não há pendênciais a 

serem sanadas. Também não houve não-conformidades registradas. 

 

5. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES 

Para atendimento da população diretamente impactada pela obra, foi aberta e 

mantida uma Central de Atendimento ao Cliente (CAC) no Canteiro para atendimento 

telefônico pelo (11) 97554-4782, virtual (comunicacao@vitaengenharia.com.br) e 

presencial da população. Todos os contatos eram registrados, monitorados e 

controlados através de um Banco de Dados, diariamente, e a evolução apresentada 

mês a mês, durante a execução do contrato. Abaixo o fluxo realizado: 

A população também tinha a possibilidade de entrar em contato diretamente com 

a SABESP Soluções Ambientais, através do 0800 771 2482.  

Em situações e áreas mais críticas, para estreitar o relacionamento e aumentar 

a sensação de segurança do morador/líder comunitário, utilizou-se um cartão de visita 

da obra onde continham os dados tais como endereço, e-mail e telefones da equipe de 

comunicação. 

 

Imagens 3 e 4 – Cartão de visitas frente e verso 
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Em resumo, entre abril de 2019 e setembro de 2020, houve um total de 57 

reclamações e destas 68% eram relacionadas a reposição de calçada. Os outros 32% 

reclamaram sobre: transtorno da obra, danos/sinistros, reposição de asfalto, más 

condições de execução e qualidade da reposição de asfalto, limpeza e vazamento de 

água, respectivamente.  

 

TABELA 3 - RECLAMAÇÕES DO CONSOLIDADAS DO PERÍODO 

Nº 
DATA 

ENTRADA 
CANAL RECLAMAÇÃO PROVIDÊNCIA IMEDIATA 

DATA 
FECHAMENTO 

1 28/05/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  Visita no local  06/06/2019 

2 13/06/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Más condições  

de execução 
Visita no local  14/06/2019 

3 27/05/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Transtornos obra  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

31/05/2019 

4 27/05/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Visita ao local e informações passadas ao comerciante 
sobre o reparo  

31/05/2019 

5 31/05/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

02/07/2019 

6 27/06/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Transtornos obra  

Após ligação fizemos uma visita no local e passamos 
informações para a moradora sobre a lavagem da rua 
e reposição do asfalto.  

28/06/2019 

7 02/07/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Reclamação encaminhada ao engenheiro responsável 
e equipe.  

22/08/2019 

8 16/07/2019 Sabesp  Limpeza 
Reclamação recebida pela equipe de Comunicação e 
contato telefônico realizado para a moradora.  

18/07/2019 

9 18/07/2019 Sabesp  Transtornos obra  
Reclamação encaminhada ao engenheiro responsável 
e equipe, no mesmo dia da visita a moradora 
realizada pela supervisora de Comunicação.   

29/07/2019 

10 30/07/2019 
Equipe de 

Comunicação  
má qualidade do 

asfalto  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

05/08/2019 

11 25/07/2019 Equipe de obra  Transtornos obra  
Visita ao local e informações passadas ao comerciante 
sobre o reparo  

22/08/2019 

12 30/07/2019 Equipe de obra  Reposição da calçada  
Reclamação encaminhada ao engenheiro responsável 
e equipe 

23/08/2019 

13 30/07/2019 Equipe de obra  Reposição da calçada  
Reclamação encaminhada ao engenheiro responsável 
e equipe 

02/08/2019 

14 01/08/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

06/08/2019 

15 12/08/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

23/08/2019 

16 19/08/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

22/08/2019 

17 17/08/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

19/09/2019 

18 27/08/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Transtornos obra  

Reclamação encaminhada ao engenheiro responsável 
e equipe.  

28/08/2019 

19 03/09/2019 Canteiro/obra Danos/sinistros  
Orçamento dos eletrodomésticos queimados para 
reembolso 

24/09/2019 

20 04/09/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Má qualidade de 

calçada 
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

04/09/2019 
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21 10/09/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Transtornos obra  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

11/09/2019 

22 16/09/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

10/10/2019 

23 16/09/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

10/10/2019 

24 18/09/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

19/09/2019 

25 08/10/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

10/10/2019 

26 08/10/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

10/10/2019 

27 14/10/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Transtornos obra  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

14/10/2019 

28 11/12/2019 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

30/01/2020 

29 06/01/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

17/01/2020 

30 06/01/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

13/01/2020 

31 23/01/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

29/01/2020 

32 27/01/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

04/02/2020 

33 29/01/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

30/01/2020 

34 29/01/2020 Canteiro de obra  
má qualidade do 

asfalto 
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

04/02/2020 

35 06/02/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

02/03/2020 

36 12/02/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

12/02/2020 

37 13/02/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

17/02/2020 

38 19/02/2020 Equipe de obra  Danos/sinistros  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

09/03/2020 

39 26/02/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

03/03/2020 

40 26/02/2020 Sabesp  Danos/sinistros  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

16/03/2020 

41 02/03/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

06/03/2020 

42 02/03/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

12/03/2020 

43 02/03/2020 Sabesp  Reposição de asfalto  
Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

06/03/2020 

44 06/03/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

13/03/2020 

45 19/03/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o engenheiro 
da obra.   

23/03/2020 
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46 20/04/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

23/04/2020 

47 20/04/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

23/04/2020 

48 20/04/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição de asfalto  

Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

08/05/2020 

49 28/04/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

29/04/2020 

50 22/04/2020 Equipe de obra  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

07/05/2020 

51 22/04/2020 Equipe de obra  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

07/05/2020 

52 07/05/2020 Equipe de obra  Danos/sinistros  
Solicitação da documentação exigida para 
atendimento de dano/sinistro.  

29/05/2020 

53 11/05/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

22/05/2020 

54 28/05/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição de asfalto  

Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

03/06/2020 

55 26/06/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

29/06/2020 

56 01/07/2020 Sabesp  Reposição da calçada  
Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

06/07/2020 

57 06/07/2020 
Equipe de 

Comunicação  
Reposição da calçada  

Encaminhamento da reclamação para o empreiteiro 
da obra.   

15/07/2020 

 

Gráfico 1 – Teor das Reclamações  
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Gráfico 2 – Número de reclamações por extensões executadas 

 

 

6. INTERVENÇÃO E REVITALIZAÇÕES  

A seguir são apresentas algumas imagens das áreas intervindas e revitalizadas do 

projeto. 

Fotos 29, 30, 31 e 32 – Puxada dos tubos 
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Fotos 33, 34, 35 e 36 – Implementação do Reservatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37 – Visita da comitiva do banco ao reservatório 

 

Fotos 38, 39, 40 e 41 – Revitalização da praça 
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Fotos 42 e 43 -Revitalização da Escola Osvaldo Pereira Machado 

 

7. AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO DO CONTRATO 

O escopo do projeto visa 19% de redução do volume perdido nos últimos 12 

meses. O contrato é de 60 meses (18 meses de obra sem remuneração; 12 meses de 

apuração com remuneração variável; 30 meses de remuneração fixa). 

 Durante o período de apuração, a empresa deve atingir no mínimo 50% da meta para ter direito 

à remuneração. Após o período de apuração, a remuneração fixa não é afetada com problemas 

na rede. O pagamento é limitado a 120% do valor quando a empresa ultrapassa o escopo 

mínimo estabelecido. O contrato de performance foi executado com o cronograma esperado já 

com remuneração. 

As obras foram iniciadas em maio/2019 e apresentam resultados de satisfação junto aos 

clientes.  Estes resultados mostram um ganho de eficiência em que a distribuição é feita com o 

mesmo volume de água e maior arrecadação financeira. Nos dois últimos meses do contrato a 

empresa fez melhorias nas obras, ultrapassando assim o escopo mínimo obrigatório.  

E não houve incidentes relevantes ou não mitigáveis, nem qualquer outra ação que acarrete 

risco. Contudo, foi detectado um impacto devido à pandemia, onde a empresa não conseguia 

avançar com algumas atividades dentro de comunidades devido ao adensamento populacional 

e tiveram que prorrogar algumas atividades. 

 

Gráfico 3 – Evolução anual da redução do Volume de Perdas.  

 


