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Relatório Socioambiental do Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário  

Município de Itapecerica da Serra 

 

1. Escopo do Relatório 

Este Relatório tem por finalidade apresentar questões socioambientais pertinentes à 

implantação de obras de esgotamento sanitário no município de Itapecerica da Serra e 

apresentar medidas planejadas de controle e mitigação de seus impactos. As obras devem ser 

empreendidas nos seguintes bairros: Jardim Itapecerica, Recreio Primavera e Jardim São Pedro. 

Todas essas aglomerações drenam para a bacia GP-03 - rio Embu-Mirim, afluente da margem 

esquerda e um dos principais formadores da represa do Guarapiranga.  



Itapecerica da Serra situa-se no quadrante sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP). Possui uma população aproximada a 161 mil habitantes1. Com relevo 

predominantemente acidentado e ocupação fragmentada, a cobertura com os serviços de 

esgotamento sanitário é baixa (45%) quando comparada ao padrão da RMSP. As obras 

planejadas deverão elevar esse percentual a 56%, eliminando, ainda, os lançamentos diretos 

dos esgotos produzidos nesses bairros no córrego Embu-Mirim, com efeitos positivos sobre a 

qualidade de suas águas e da represa2. 

A represa do Guarapiranga, por sua vez, 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 habitantes3. 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 

as obras programadas para o município de Itapecerica da Serra (assim como aquelas planejadas 

para o município de Embu das Artes, onde a licitação para a contratação dos projetos está em 

andamento, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusivo). Todavia, a elevação 

da cobertura até o nível de 90%, ou mais, está condicionada, em larga medida, a intervenções 

urbanas reorganizadoras do uso do solo por núcleos irregulares. 

As obras de esgotamento sanitário constituirão um ganho ambiental para o município de 

Itapecerica da Serra e para a bacia e represa do Guarapiranga. Entretanto, há uma série de 

procedimentos que devem ser tomados, em regime de observação dos temas ambientais e de 

comunicação e relacionamento com a população beneficiária, desde a fase de projeto e de 

obtenção das autorizações necessárias até a etapa propriamente executiva. Esses 

procedimentos estão baseados em requisitos técnicos adotados pela Sabesp e no Marco de 

Gestão Socioambiental (MGSA) e em seus anexos, em especial o Manual Ambiental de 

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

documentos constituem exigências do Programa de Saneamento Sustentável e Inclusivo e visam 

a garantir a prevalência das salvaguardas usualmente adotadas pelo Banco Mundial em 

programas e projetos que fazem parte de sua carteira de financiamentos. 

2. Descrição Básica das Obras. Justificativas Técnicas e Objetivos e Benefícios Esperados 

                                                           
1 Estimativa para o ano de 2015; projeção efetuada a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE de 
2010. Fonte: Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga – 
PDPA Guarapiranga. Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, 2018. 
2 Nesse cálculo, não se considera que aglomerações de menor densidade certamente não deverão receber 
atendimento por sistemas coletivos e públicos de esgotos; são casos onde é apropriado, e também 
ambientalmente adequado, que o esgotamento se faça por soluções unifamiliares. 
3 Conforme Nota 1. 



As obras a serem executadas nos três bairros/áreas de intervenção apresentam os quantitativos 

agregados conforme a Tabela 1 (o projeto de engenharia encontra-se em nível executivo). 

TABELA 1 

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 

Quantitativos Agregados das Obras de Sistemas de Esgotos Sanitários 

 

Itens Extensão de Execução 

em VCA - vala a céu 

aberto 

Execução em MND - 

método não destrutivo 

Total 

Rede Coletora 

(200 e 300 mm)  

35.585 metros 1.385 metros 36.970 

Coletor Tronco 

(200 e 300 mm) 

1.428 metros 507 metros 1.935 metros 

Linha de Recalque 

(125, 200 e 300 mm) 

4.266 metros x 4.266 

Ligações   3.524 unidades 

Ligações Tipo Se Liga na 

Rede (*)  

  Até 350 unidades 

Estações Elevatórias   5 unidades 

(*) As ligações padrão Se Liga na Rede constituem um subconjunto do número total de ligações a serem 

executadas. A estimativa (10% do total de ligações) baseia-se em experiências anteriores desse Programa. 

A população potencialmente beneficiária foi estimada em 14.000 moradores. Nesse cálculo, 

foram consideradas: (a) a proporção de 1,15 economias por ligação, e (b) a média de 3,5 

habitantes por domicílio/economia4.  A geração de esgotos alcança, estimativamente, 15,5 litros 

por segundo5. O prazo de obra é de 900 dias. 

O empreendimento, excepcionalmente, prevê a execução de até 350 ligações domiciliares que 

incluirão a execução também de instalações intradomiciliares. 

Todos os esgotos coletados terão por destino último a Estação de Tratamento de Barueri - ETE 

Barueri. Parte da transferência será feita pelo sistema instalado para atendimento dos 

municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra; outra parte terá a transferência viabilizada 

pelo sistema instalado no município de São Paulo.  

                                                           
4 Essa média é sugerida pelo maior distrito censitário de São Paulo, Grajaú, situado nas bacias do 
Guarapiranga e Billings. Com características de renda baixa e ocupação intensiva, possuía 308 mil 
habitantes pelo Censo de 2010, com a média de 3,56 habitantes/domicílio.   
5 Foram considerados o consumo médio de água de 120 litros/habitante/dia, a geração de esgotos 
equivalente a 80% do consumo de água e a execução de todas as ligações de esgoto factíveis. 



Após o Mapa 1, da Região Metropolitana de São Paulo, áreas de mananciais e limites municipais, 

uma sucessão de mapas busca situar geograficamente o empreendimento. 

O Mapa 2 apresenta uma visão geral e os limites administrativos do município de Itapecerica da 

Serra. O mapa permite observar (i) a ocupação fragmentada, (ii) uma cobertura vegetal 

expressiva na maior parte do território, e (iii) as manchas de ocupação a leste e sudeste, já 

vinculadas à dinâmica urbana do município de São Paulo, incluindo o Recreio Primavera e o 

Jardim São Pedro (ambos adjacentes ao Rodoanel). 

O Mapa 3 mostra, a oeste, a área central do município, próxima à rodovia Régis Bittencourt (BR 

116). As porções delimitadas em azul possuem atendimento com sistemas de esgotamento. 

Junto a elas, encontra-se, demarcado em amarelo, o Jardim Itapecerica, objeto da intervenção 

planejada. A leste, junto ao Rodoanel, estão as demais áreas objeto de intervenção, Recreio 

Primavera e Jardim São Pedro. A norte, no alto da foto à direita, há duas áreas mais isoladas já 

atendidas com sistemas de coleta e transferência de efluentes; a maior delas é o Jardim Branca 

Flor, beneficiado com investimentos do Programa Mananciais. 

Finalmente, o Mapa 4 apresenta a localização das cinco elevatórias de esgotos projetadas. Três 

das elevatórias deverão ser implantadas no Recreio Primavera. 

3. Partido Técnico do Projeto 

Seguindo a política da universalização da prestação dos serviços de saneamento na Região 

Metropolitana de São Paulo, a Sabesp elaborou projetos para implantação de redes coletoras e 

de afastamento de efluentes para um número maior de aglomerações que aquelas por fim 

selecionadas. 

Para algumas aglomerações, com baixa densidade e sem indicações de adensamento futuro e 

expressivo, dos projetos resultou uma extensão substantiva de infraestrutura para um número 

pequeno de ligações.  Ao início da fase preparatória do Programa Saneamento Sustentável e 

Inclusão Social, essas áreas foram retiradas do escopo do empreendimento; considerou-se que, 

nesses casos, é apropriado do ponto de vista dos custos e da preservação ambiental que a 

solução a ser adotada seja unifamiliar.  

Por outro lado, é oportuno observar que, na bacia do Guarapiranga, há tratamento local de 

esgotos apenas no município de Embu-Guaçu, situado ao sul de Itapecerica da Serra (duas ETEs, 

no distrito-sede e no distrito de Cipó). Para os municípios de São Paulo, Embu das Artes e 

Itapecerica da Serra, a concepção do sistema existente e de sua expansão prevê a transferência 

dos esgotos para fora da bacia e seu tratamento na ETE Barueri. Os sistemas instalados operam 

de acordo com esse partido técnico. No caso das áreas do empreendimento, com densidade 

populacional mais elevada e na adjacência de bairros já atendidos com infraestrutura, a diretriz 

de transferência para tratamento fora da bacia foi obedecida.  



MAPA 1 

Região Metropolitana de São Paulo 
Bacias de Mananciais Produtores de Água para Abastecimento e Limites Municipais 

 



MAPA 2 

Município de Itapecerica da Serra – Visão Geral 



MAPA 3 

Município de Itapecerica da Serra: Área Central e Áreas de Intervenção 

 



MAPA 4 

Município de Itapecerica da Serra – Localização das Estações Elevatórias de Esgotos

 



4. Prazo da Obra 

A execução da obra, conforme cronograma anexado adiante, se estenderá por 900 dias, aos 

quais devem ser acrescidos 90 dias para a operação assistida. 

 

5. Identificação de Eventuais Dificuldades à Implantação do Empreendimento/Medidas 

de Controle e Mitigação 

O empreendimento planejado para o município de Itapecerica da Serra é de natureza 

basicamente convencional. Trata-se de obra cujo potencial de impactos sociais e ambientais se 

enquadra na categoria B da escala classificatória da OP 4.1; nessa condição, o Manual Ambiental 

de Construção – MAC (anexo do MGSA) apresenta inúmeras medidas de cuidados 

socioambientais, mitigadores, de pleno domínio e execução rotineira pela Sabesp. 

Há duas medidas de inovação.  

A primeira consiste na programação de ligações segundo o padrão Se Liga na Rede. Usualmente, 

essas ligações são contratadas isoladamente; formam o escopo básico do contrato e as 

especificações técnicas, nesses casos, concedem uma função destacada ao trabalho de 

aproximação, interação e diálogo com as famílias moradoras potencialmente beneficiárias. 

No caso presente, trata-se de um acréscimo ao escopo de obra mais geral de extensão de redes 

coletoras, ligações e tubulações e equipamentos de transferência dos efluentes para 

tratamento. Assim, as licitantes deverão se preparar para o desempenho adequado das tarefas 

que envolvem a execução de instalações sanitárias extradomiciliares e as ações voltadas ao 

envolvimento e participação dos moradores quanto à apropriação dos benefícios advindos do 

conjunto das obras e, em particular, do Se Liga na Rede. 

O Termo de Referência observa com acuidade os requisitos que devem ser observados, 

requisitos esses que, além de assinalados no corpo principal do texto, formam o escopo do seu 

Anexo 1. Esse Anexo, por sua vez, está baseado no Termo de Referência padrão das contratações 

do Programa Se Liga na Rede. 

A segunda medida de inovação, técnica no caso, diz respeito à implantação das cinco elevatórias. 

O projeto prevê que elas sejam executadas segundo os novos conceitos que, em outra frente do 

Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, nortearão a modernização de seis elevatórias já 

instaladas no sistema existente, na bacia do Guarapiranga, de transferência dos efluentes para 

tratamento na ETE Barueri. A inovação visa a tornar as elevatórias mais robustas e mais 

adequadas às condições difíceis de operação em área urbana de grande densidade e uso e 

ocupação do solo desorganizada. 

As áreas das elevatórias previstas devem ser desapropriadas. O assunto é objeto de informação 

mais adiante nesse Relatório. Mencione-se, por oportuno, que se trata, todo o trabalho de 

desapropriação, de assunto regulado por normas internas da Sabesp, conhecidas do Banco 

Mundial, aferidas quando da execução de intervenções que fizeram parte do Programa 

Mananciais – inclusive intervenções executadas quando e por motivo da crise hídrica (2013-

2015). 

 



Cronograma 

 

 

 

 



6. Caracterização da Área de Intervenção 

O empreendimento, como informado, abrange a implantação de sistemas de esgotamento 

sanitário em três bairros.  

Foto 1 

Vista Aérea de Itapecerica da Serra 

 

Uma vez que o índice de atendimento com cobertura de esgotos no município é 

comparativamente baixo (para o padrão da Região Metropolitana de São Paulo), parte 

significativa das aglomerações apresenta renda que não pode ser qualificada como baixa ou 

muito baixa. Essa característica se reflete no padrão construtivo da maioria das residências e 

demais edificações. Porções de renda caracteristicamente mais reduzida são encontradas em 

franjas do Jardim Itapecerica, em parte do Recreio Primavera e no Jardim São Pedro, o que 

poderá ser observado em fotos mais adiante. 

Jardim Itapecerica 

Os bairros Jd. Itapecerica, Pq. Paraíso e Vila Montesano, aqui reunidos sob a denominação geral 

de Jardim Itapecerica, estão situados na região central do município e contam com área total de 

cerca de 115 ha. O acesso mais fácil à região, a partir de São Paulo, é feito pela Rodovia Régis 

Bittencourt e pela Rodovia Salvador de Leone.  

Característica já mencionada do território municipal, a topografia local é muito acidentada, 

formando diversos fundos de vale dos dois lados da Rodovia Salvador de Leone e da avenida XV 

de Novembro. As condições topográficas obrigam à implantação da estação elevatória EEE-JI3.  

As três localidades são bem definidas. No projeto das obras, o Jardim Itapecerica terá seus 

esgotos direcionados ao coletor tronco Paraíso I, existente e em operação. O Parque Paraíso 

lançará os esgotos no mesmo coletor tronco Paraíso I, mais a montante do ponto anterior. Os 

esgotos coletados na Vila João Montesano serão lançados em rede existente.  

Para todas as ruas ocupadas e dotadas de rede de água estão previstas obras de rede de esgotos. 

 



Foto 2 

Vista Parcial do Jardim Itapecerica 

 

 

Recreio Primavera 

O Recreio Primavera possui área de aproximadamente 199 ha e está localizado na porção 

nordeste do Município, entre o Rodoanel Mario Covas e o Município de São Paulo. O acesso à 

região, a partir de São Paulo, é efetuado preferencialmente pela Estrada de Itapecerica e pela 

rua Soldado Polícia Militar Gilberto Augustinho. O Recreio Primavera conta com áreas bem 

adensadas e outras de menor ocupação, mais caracteristicamente de baixa renda. 

A topografia do local é também muito acidentada, formando diversos fundos de vale e impondo 

a necessidade de implantação das estações elevatórias EEE-RP7, EEE-RP9 e EEE-RP11 para a 

transposição das sub-bacias até o lançamento final no CT Branca Flor (PVN-04, em operação). 

Exceção faz-se a pequenos trechos de rede coletora, que serão lançados em redes existentes, e, 

em outro caso, na EEE Jardim dos Reis I (existente e em operação, situada no município de São 

Paulo). 

Prevê-se o atendimento com sistemas de coleta de esgotos e ligações domiciliares a todas as 

ruas ocupadas que possuem rede de água. 

 

 

 

 

 

 



Foto 3 

Vista Aérea do Recreio Primavera 

 
 

Foto 4 

Recreio Primavera: Aspecto da Topografia Local 

 



Jardim São Pedro 

O Jardim São Pedro situa-se junto à divisa com o município de São Paulo, próximo à região do 

Jardim Capela. O acesso ao bairro é efetuado pela Estrada do M’ Boi Mirim e pela Estrada João 

Rodrigues de Moraes. Conta com área de 79,73 ha. 

Trata-se de bairro bastante adensado e, em geral, de baixa renda. Parte de seu território 

apresenta topografia extremamente acidentada; outra parte, topografia muito plana, próxima 

a uma várzea. Parte da área possui rede coletora. 

O esgoto da parte alta será direcionado à região plana, onde será implantada a estação 

elevatória EEE-SP, que recalcará os esgotos a um coletor tronco secundário do sistema do Jardim 

Capela, já situado no Município de São Paulo. 

A rede coletora proposta atenderá aos locais ocupados e servidos com rede de abastecimento 

de água.  

 

Foto 5 

Vista Aérea do Jardim São Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 6 

Vista Parcial do Jardim São Pedro 

 

As áreas de projeto contam com infraestrutura urbana consolidada. De maneira geral, as vias 

estão asfaltadas (há vias sem pavimento, como se verá nas fotos de localização das elevatórias 

projetadas). Existe atendimento com sistema de coleta de lixo e com transporte público. Há, 

igualmente, serviços de energia elétrica e, como comentado anteriormente, redes distribuidoras 

de água. Não há interferência com áreas vegetadas; as tubulações serão assentadas em vias 

públicas e as estações elevatórias previstas ocuparão terrenos hoje livres de ocupação e sem 

remanescente vegetal significativo (com a exceção de duas travessias do Rodoanel e a 

necessidade de estabelecimento de algumas faixas de servidão). A hidrografia pertinente não 

apresenta cursos d’água de maiores proporções; não há interferência com córrego que constitua 

afluente primário da represa do Guarapiranga. Da mesma forma, apesar de relativa 

precariedade urbana de porções das áreas de intervenção, não se verifica ocupação de fundo 

de vale que impeça assentamento de tubulações. 

  

7. Estações Elevatórias de Esgotos 

A localização de cada uma das cinco estações elevatórias de esgotos previstas (conforme Mapa 

4) está apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 



Jardim Itapecerica 

 

 

Recreio Primavera 

 

 



 

 

 

 



Jardim São Pedro 

 

Para cada uma das áreas destinadas às elevatórias, foram apurados e reunidos os seguintes 

documentos: 

• Formulário de Características Cadastrais e Situação. 

• Formulário de Descrição Perimétrica da Área. 

• Títulos de Propriedade – Matrícula. 

• Desenho de Cadastro de Propriedades. 

As desapropriações serão conduzidas segundo as normas da Sabesp, compatíveis com a OP 4.12 

– Reassentamento Involuntário. 

Todos os casos de desapropriação e imissão de posse das áreas serão acompanhados pelo 

Núcleo Socioambiental vinculado à Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP. 

A obtenção de faixas de servidão igualmente será providenciada conforme normas adotadas 

pela Sabesp. 

 

8. Licenciamento Ambiental e Demais Autorizações 

Além das necessárias imissões de posse das áreas destinadas às elevatórias, foram tomadas as 

seguintes providências com a finalidade de obtenção das autorizações necessárias à execução 

da obra: 

-  Pacote de solicitação das licenças prévia e de instalação (lp/li), encaminhado à Cetesb. São 

objeto de licenciamento ambiental as elevatórias de esgotos. 



- Solicitação de autorização, encaminhada à Cetesb, para intervenção em Área de Preservação 

Permanente - APPs e corte/remoção de vegetação 

- Solicitação de outorga para oito travessias de córregos, encaminhado ao Departamento de 

Águas e Energia Elétrica – DAEE (maior diâmetro de tubulação será de 300 mm).. 

Para a documentação justificativa das solicitações, a empresa projetista elaborou dois 

documentos: (i) Laudo de Cobertura Vegetal e (ii) Relatório de Informações Gerais para 

Obtenção da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e Anuência Ambiental. 

Serão necessárias, ainda, autorizações da concessionária do Rodoanel (SPMAR) para a execução 

de duas travessias da rodovia. Houve uma primeira reunião com a concessionária; os pedidos 

serão formalizados em data oportuna, uma vez que há custos mensais a serem pagos a partir da 

data da autorização. 

9. Questões Ambientais Relacionadas à Execução da Obra 

Haverá início da licitação da obra apenas após o recebimento da Licença Prévia emitida pela 

Cetesb. 

A execução de parte da obra que dependa de outras autorizações (intervenção em área de APP, 

corte de vegetação e travessia do Rodoanel) somente será iniciada após a obtenção das devidas 

autorizações e/ou na condição de que as mesmas estema dentro de seu prazo de validade. 

De maneira geral, os inconvenientes ambientais potenciais da fase executiva da obra são 

conhecidos e estão previstos no Manual Ambiental de Construção (MAC). Medidas de controle 

e mitigação dos efeitos negativos, conquanto temporários, também constituem objeto do 

Manual, assim como medidas a serem tomadas para a segurança de trabalhadores e população 

e quando de eventual acidente e qualquer outra intercorrência. 

O MAC foi incluído, na condição de anexo, no edital da obra. Formalizado o contrato, a empresa 

ou consórcio executor deve, ao lado do Plano de Gestão da Obra, entregar à Sabesp o Plano de 

Gestão Socioambiental da Obra. A autorização para o início físico do trabalho somente será 

concedida pelo gestor do contrato após o recebimento e aprovação dos dois documentos. 

10. Questões Sociais 

O Termo de Referência enfatiza a necessidade de estabelecer meios de comunicação 

permanentes, espaços de participação e discussão com a população a ser beneficiada pelas 

intervenções, com finalidades informativas, de fortalecimento dos laços comunitários, de busca 

de soluções de demandas relacionadas às obras ou, de forma conjunta, de discussão e 

encaminhamento de questões relevantes para a comunidade. 

Antes do início da obra, deverá ser realizada consulta pública em local ainda s ser definido, com 

finalidades igualmente informativas e de esclarecimento, inclusive quanto a prazos de execução 

da intervenção, condições para as conexões domiciliares e preços tarifários. 

O trabalho de informação deverá utilizar padrão de comunicação para os materiais de qualquer 

tipo a serem apresentados e/ou veiculados. O padrão deverá ser aprovado previamente pela 

Sabesp.  

Preferencialmente no canteiro de obras, a contratada deverá manter pessoal habilitado para 

informações e recebimento de reclamações ou qualquer outra demanda. Deverá manter 



também diferentes canais de relacionamento à disposição da comunidade para queixas, 

reclamações e sugestões. Esses canais devem ser amplamente divulgados a toda a população 

potencialmente interessada. Qualquer reclamação ou similar efetuada será registrada e entrará 

no fluxo de registro definido no MGSA – Marco de Gestão Socioambiental do Programa, cujos 

resultados deverão constar do Relatório de Progresso semestral. 

Equipes sociais de campo deverão tratar de duas frentes de contato com a população: uma 

equipe de comercialização, que fará o cadastramento das famílias e dos pedidos de ligação à 

rede pública assentada; e uma equipe para o cadastramento e orientações às famílias que, pela 

sua condição de renda, serão beneficiadas pela execução de ligações segundo o padrão Se Liga 

na Rede. 

Equipes sociais de campo deverão implantar o Plano de Gestão Socioambiental - PGSA, 

apresentado na fase pré-obra à aprovação da Sabesp. Esse Plano, para além, das atividades de 

cadastramento das famílias para a execução das ligações à rede pública, de orientações às 

famílias a serem beneficiadas pela execução de ligações segundo o padrão Se Liga na Rede, e 

mesmo das ações relacionadas à comercialização, deverá  prever a implantação de mecanismos 

que garantam a  aplicação dos eixos prioritários para a execução do trabalho socioambiental do 

Programa Saneamento Ambiental e Inclusivo. Nesse sentido, cabe destaque para os seguintes 

aspectos: o fortalecimento da estrutura comunitária, a educação ambiental e as ações que 

busquem identificar, priorizar e atender segmentos socialmente mais vulneráveis. 

Para cumprir essas finalidades, é necessário um diagnóstico adequado das condições 

socioeconômicas das comunidades beneficiárias (o que inclui ouvir os moradores em cada local), 

para que seja elaborado um planejamento adequado das ações a serem executadas segundo as 

diretrizes do PGSA, e para que essas ações apresentem relevância e sintonia com as expectativas 

da comunidade (ou, de cada comunidade, uma vez que há pelos três bairros ou conjuntos de 

bairros a atender).  

Obrigatoriamente, essas equipes deverão estar treinadas e orientadas para a execução de suas 

tarefas. No caso da equipe vinculada à frente de execução de instalações intradomiciliares, 

atribui-se a ela a instância de recurso face a qualquer inconveniente observado ou sentido por 

famílias beneficiárias quanto à execução dos serviços no interior dos domicílios. De toda forma, 

o Termo de Referência é enfático quanto à necessidade de treinamento das equipes de obras 

para a execução desse tipo de trabalho, de modo a que se garanta um comportamento 

profissional e adequado com relação às famílias. 

11. Salvaguardas Adotadas pelo Banco Mundial 

Considerando o já informado nesse Relatório, observam-se as seguintes definições e conclusões 

quanto às salvaguardas adotadas pelo Banco e aplicáveis ao Programa Saneamento Sustentável 

e Inclusivo: 

OP 4.01 – Avaliação Ambiental 

 A execução da obra deve obedecer a legislação nacional pertinente, às normas e procedimentos 

adotados pela Sabesp e as salvaguardas do Banco Mundial, expressas sobretudo no Manual 

Ambiental de Construção (MAC), anexo do edital. Os procedimentos deverão estar previamente 

previstos no Plano de Gestão Socioambiental da Obra, conforme informado. As autorizações 

deverão estar emitidas antes de cada intervenção física a elas relacionada. A licitação deverá ser 



precedida da obtenção da Licença Ambiental Prévia e a fase executiva, da Licença de Instalação. 

Durante a fase executiva, a contratada deverá elaborar relatórios mensais de acompanhamento 

das questões sociais e ambientais pertinentes. 

OP 4-04 – Habitats Naturais 

Essa salvaguarda não se aplica uma vez que as obras deverão ser executadas em áreas 

antropizadas (as tubulações serão assentadas em sistema viário oficial; haverá duas travessias 

de rodovia e a utilização de algumas faixas de servidão). 

OP 4.11 – Patrimônio Físico-Cultural 

Salvaguarda também não aplicável. Não há qualquer indício de patrimônio físico-cultural que 

possa ser de alguma forma danificado. 

OP 4.12 – Reassentamento Involuntário 

A desapropriação das áreas das estações elevatórias de esgotos não implicará remoção 

involuntária de famílias, uma vez que se encontram livres de qualquer ocupação. As 

desapropriações serão conduzidas segundo as normas e procedimentos adotados oficialmente 

pela Sabesp para casos dessa natureza e serão acompanhadas passo a passo pelo Núcleo 

Socioambiental vinculado à UGP. A entrada nas áreas das elevatórias, para início de qualquer 

intervenção física, será obrigatoriamente precedida pela imissão de posse. 

OP – Segurança de Barragens 

As intervenções serão efetuadas em bairros situados em área de drenagem da represa do 

Guarapiranga. O tema de segurança das barragens é objeto de componente específico do 

Programa, no qual está incluída a barragem do Guarapiranga. 

Acrescentamos, conforme a próxima página, o Mapa 5, que apresenta a Bacia do Guarapiranga, 

com seus limites municipais e densidades demográficas.



MAPA 5 

 Bacia do Guarapiranga - Limites Municipais/Densidades Populacionais 
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ANEXO 1 

ATA DE REUNIÃO – CONSULTA PÚBLICA ITAPECERICA DA SERRA 

Local  Virtual pelo ZOOM 

Data 22/01/2021 

Horário 14:00 às 16:00 

 

Objetivo 

Apresentação pública das obras de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, 
em diversos bairros do município de Itapecerica da Serra, como parte do Programa de 
Saneamento Sustentável e inclusivo.   
  
Pauta: 

• Apresentação do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo e do Componente II: 
Redução da Poluição na Bacia da Represa do Guarapiranga – Hélio Rubens  

• Subcomponente 2.1. Expansão de serviços de esgotamento sanitário em Itapecerica da 
Serra Área e objetivos da intervenção (visão geral e por bairros atendidos) – Erika 
Pássaro  

• Apresentação das propostas de Ações socioambientais a serem desenvolvidas nas 
diferentes comunidades beneficiadas pelas obras – Hélio Rubens  

• Apresentação do Canal de reclamação/sugestões do Programa de Saneamento 
Sustentável e Inclusivo e Outros canais de comunicação Sabesp – Hélio Costa  

• Abertura de espaço para dúvidas e sugestões (serão todas registradas e respondidas 
conforme a pertinência) 

 

Hélio Rubens (SABESP) dá início à reunião de consulta pública agradecendo a presença de todos, 

informa que a reunião será gravada e pergunta se alguém dos presentes tem alguma objeção à 

gravação. Não havendo nenhuma manifestação de objeção, à gravação da reunião, via zoom, 

foi dado prosseguimento ao objetivo da reunião: apresentação do PSSI – Programa de 

Saneamento Sustentável e Inclusivo, mais especificamente aos representantes de Itapecerica da 

Serra, as obras que serão realizadas no município, buscando  possibilitar aos interessados a 

participação social, o conhecimento da natureza das obras, bem como, a colocação de dúvidas, 

e sugestões, sobre as mesmas. 

Informa também que tem uma lista de presença no chat e solicita que os presentes assinem 

virtualmente essa lista. 

Em seguida os participantes se apresentam brevemente.  

Breve apresentação do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo e do Componente II: 

Redução da Poluição na Bacia da Represa do Guarapiranga – Hélio Rubens  



• O Banco Mundial (BIRD) é um órgão de cooperação internacional que busca financiar 
obras e projetos em países em desenvolvimento. A SABESP estabeleceu uma parceria 
com o Banco para financiar os projetos aqui apresentados. 

• O Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo é composto por um conjunto de quatro 
grupos de ações (obras e projetos), os quais se relacionam fortemente ao tema da 
segurança hídrica ou seja: garantir água em quantidade e qualidade adequadas à 
população de áreas vulneráveis socialmente. 

• Interligados a esse tema há aspectos relevantes de inclusão social, preservação 
ambiental (obras de coleta de esgoto e envio para tratamento) e inovações técnicas e 
contratuais. 

• 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.) 

➢ Além dos benefícios já apontados há os ganhos de saúde pública, valorização dos 
bairros e das propriedades dos moradores com a implantação desse importante 
serviço público. 
 

Hélio salienta também que no período de 2014 e 2015, em que ocorreu a crise hídrica na RMSP, 

o Sistema Guarapiranga teve uma grande importância para a manutenção do abastecimento de 

água para toda a região e como é importante as obras de esgoto para a melhoria da qualidade 

de água da represa, bem como, a consequente melhoria na saúde pública e na qualidade de 

vida. Em seguida apresenta o quadro resumo com as informações abaixo:  

 

 



• Subcomponente 2.1. Expansão de serviços de esgotamento sanitário em Itapecerica 
da Serra Área e Objetivos da intervenção  
 

A seguir foi apresentado por Erica Pássaro da área de Esgoto da Unidade Sul (SABESP) o 

Subcomponente 2.1, no município de Itapecerica 

 

 

 

População Beneficiada 14.100 habitantes. 

As obras não preveem desapropriações e reassentamentos. As intervenções serão em sua 

grande maioria nas vias públicas. As Estações Elevatórias de Esgoto, são 5 unidades, serão 

implantadas em terrenos que não possuem moradias, e a Sabesp está em tratativas para 

aquisição dos mesmos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapas das áreas de intervenção: 

 

 

 

 

 



 

 

Benefícios da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário: 

• Qualidade de Vida 

• Qualidade Ambiental 

• Redução de Doenças 

• Despoluição de Córregos 

• Redução de Odor 

• Valorização Imobiliária cerca de 14% de acordo com o Trata Brasil. 
 

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 como medidas mitigadoras: 

• Comunicação prévia da obra; 

• Central de Atendimento localizada no Canteiro de Obras; 

• Lavagem das ruas; 

• Sinalização viária e de pedestres; 
 

Canais de Comunicação: 

• Principal Canal de reclamação/sugestões do “Programa de Saneamento Sustentável e 
Inclusivo”:  0800-7712482 

 



Outros Canais com o Cliente:  

 

• Agência Virtual – www.sabesp.com.br 

• Atendimento online – www.sabesp.com.br 

• Serviços Emergenciais – 195 ou 0800 0119911 
 

• Técnico Comunitário/ Assessor de Assuntos Institucionais – Hélio Costa - UGR 
Guarapiranga Celular/ WhatsApp: (11)98689-5439 

        

Adequação do Imóvel para receber a ligação de esgoto 

• Os imóveis deverão ter as instalações internas  

• adequadas para a conexão na Rede Coletora de Esgoto; 

• Técnicos farão a orientação no momento da ligação; 

• Maiores informações folheto de ligação de Esgoto no site Sabesp: 
 

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/Folhetos/2018/pedido_ligacao_esgoto.pd 

 

 

 

A primeira ligação de esgoto não é cobrada. Devido as condições topográficas pode haver ações 

específicas da UGR para viabilizar a ligação de esgoto em alguns imóveis. Após a conexão do 

esgoto na rede da Sabesp, haverá cobrança da tarifa de esgoto. 

 
Rafael Hoffmann (SABESP) salienta que em caso de soleira negativa não será possível 
fazer a ligação de esgotos. 
 
Érika Pássaro (SABESP) informou que a UGR irá contatar esses casos para verificar as 
soluções viáveis para cada imóvel. 
 

• Condições para o pedido de Tarifa Social 
 

O Cliente pode solicitar sua inclusão na Tarifa Social desde que: 
 

a) Residência Unifamiliar; 
b) Renda familiar de até 3 (três) salários mínimos; 

http://www.sabesp.com.br/
http://www.sabesp.com.br/
http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/Folhetos/2018/pedido_ligacao_esgoto.pd


c) Ser morador de habitação com área útil construída até 60m²; 
d) Ser consumidor de energia elétrica com consumo de até 170kwh/mês; 
e) Não haver débitos para o imóvel; 
f) Os clientes deverão a cada 24 meses, comprovar o enquadramento na tarifa 

social, sob pena de descadastramento automático, para os que não 
comprovarem ou atingirem as condições estabelecidas para a renovação do 
cadastramento. 

 
OU 

 
Estar desempregado, e desde que: 
a) O consumo máximo seja de até 15m³; 
b) Seja o titular da conta há mais de 90 (noventa) dias; 
c) Último salário tenha sido de até 3 (três) salários mínimos; 
d) Demissão não tenha ocorrido por justa causa; 
e) Não conter débitos ou débitos negociados;  
f) O tempo máximo do enquadramento será de 12(doze) meses, não podendo ser 

renovado. 
 
Relação de ruas que serão beneficiadas com as Obras: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Em seguida foram apresentados os aspectos socioambientais do Programa de Saneamento 

Sustentável e Inclusivo. A exposição foi realizada pelo membro da Unidade de Gestão do 

Programa Hélio Rubens Figueiredo. 

Foi ressaltado que o BIRD exige que as obras financiadas por ele sejam acompanhadas por 

cuidados e proteção (denominadas pelo Banco de salvaguardas) dos interesses das populações 

beneficiadas, bem como, em relação ao meio ambiente.  

Para isso foi desenvolvido, em conjunto pela Sabesp e o BIRD, na montagem do programa, um 

documento orientador para esses aspectos chamado:  Marco de Gestão Socioambiental –MGSA  



Sua finalidade é estabelecer as diretrizes, os procedimentos e, eventualmente, metodologias 

de natureza ambiental e social a serem seguidos no planejamento e na implementação das 

obras e ações do Programa, conforme os termos das legislações nacionais pertinentes e às 

medidas de segurança propostas pelo BIRD.  

Em seguida foi presentado uma breve síntese dos anexos do MGSA, os manuais Ambiental da 

Construção, Comunicação Social, Orientação do Trabalho social, bem como se mencionou o 

Marco de Desapropriação e Reassentamento, e se reafirmou a inexistência de desapropriações 

ou reassentamentos involuntários para os moradores e se relatou rapidamente a situação das 

desapropriações realizadas, para a implantação das Estações Elevatórias de Esgoto, em terrenos 

sem ocupação ou uso, e o fato de que os proprietários não são membros das comunidades 

beneficiárias. 

Intervenção/Obras salvaguardas e exemplos de aspectos socioambientais. 

A seguir forma mencionados os eixos escolhidos para o trabalho social nas comunidades, e que 

deverá ser mais amplo que focar, apenas, nos aspectos e impactos das obras: Fortalecimento 

comunitário, Trabalhos com foco na questão de gênero (mulheres), Educação Ambiental e 

Geração de trabalho e renda. 

Em seguida de forma sucinta e a título de exemplos foram relacionados vários aspectos e 

preocupações que deverão constar do plano de trabalho que a empresa que executará o 

trabalho socioambiental deverá apresentar para aprovação da equipe técnica do contrato da 

Sabesp, antes do início das obras, aspectos apontados, citamos: 

• Questão de gênero, valorização do trabalho feminino, que tem salários mais baixos; 

• O trabalho social deve estar atento á melhoria da qualificação das pessoas da 
comunidade com o caráter de fortalecer a formação e informação das pessoas dessas 
comunidades; 

• Treinamento dos trabalhadores; 

• Prevenção de riscos ambientais; 

• Trabalho de informação da população, visitas e entrega de folhetos, e outros aspectos 
previstos no Manual de Comunicação Social; 

• A obra não deve prejudicar, as atividades econômicas no bairro, buscando-se minimizar 
possíveis impactos; 

• Descarte de resíduos da Obra de forma adequada; 

• Educação ambiental; 

• Fortalecimento de parcerias com organizações locais e prefeitura, exemplos: palestras 
da saúde, plantio de árvores; 

• Fortalecimento da cidadania; 

• A equipe da contratada deverá estar em contato constante com a população 
beneficiada; 

• Reiteração dos canais de comunicação com a população. 
 

Foram enfatizados também os cuidados com a COVID19, que deverão ser tomados, buscando 

preservar as pessoas que moram ou que estarão trabalhando nessas áreas. 

Em seguida foi aberta a palavra dos participantes para exposição de dúvidas e sugestões. 



O primeiro a se manifestar foi Alex Napoleão (morador do Jardim São Pedro) fala da gratidão 

com o trabalho da Sabesp e agradece o trabalho do Hélio “Maguila”, técnico comunitário da 

Sabesp, e pergunta quando serão iniciados os trabalhos na região. 

Em resposta Érika Pássaro (SABESP) informa que as obras se iniciarão mais para o final do ano. 

Rafael Hoffmann, gestor do processo de contratação da obra pela ME (SABESP), informa que 

o processo licitatório exige uma certa burocracia, mas já está fase final do documento licitatório. 

A seguir Marilia Bianco moradora da Rua Cajaranas, Bairro Recreio Primavera, faz uma 

reclamação que as obras de esgoto pararam três casos acima da dela, ela pergunta o motivo. 

Hélio da Costa, técnico comunitário da Sabesp, atuante na área do município de Itapecerica, 

disse que irá ao local fazer uma visita para averiguar o acontecido e, que retornará com 

informações, para a moradora, buscando esclarecer a questão ou a apresentar uma solução para 

o problema. 

Rafael da ME, complementou dizendo que é importante verificar se no caso particular da dona 

Marília não se trata de soleira negativa. 

 

Pediu a palavra a seguir Natalia, arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio 

Ambienta de Itapecerica da Serra, pergunta sobre o indicado de atendimento de esgoto no 

município mencionado na exposição sobre a obra. 

Érika, informa que o indicador abrange a área que já tem cobertura de esgoto e que, no caso, já 

é encaminha para o tratamento. 

Álvaro, representando o Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste (CONISUD) da RMSP, 

pergunta se tem alguma rua que não conseguirá ser atendida devido á declividade pede 

esclarecimentos. 

Érika Pássaro (SABESP) responde que existem algumas situações específica que uma boa tarde 

dos imóveis 20 a 25% não conseguem a conexão de forma imediata nestes casos caberá uma 

análise caso a caso. 

Fernando Catapreta gerente da UGR Guarapiranga da (SABESP), complementa que o 

esgotamento é feito por gravidade se a instalação do imóvel estiver abaixo da rede deverão ser 

avaliados e talvez a conexão pelos fundos, serão analisados caso a caso para determinar as 

medidas viáveis para a conexão desses imóveis. 

Alex Napoleão, morador do Jardim São Pedro, pediu a ajuda da Sabesp para viabilizar a ligação 

das pessoas que não tem as condições financeiras de comprar os equipamentos necessários. 

Fernando Catapreta (SABEP), informou que irá analisar cada caso na busca da melhor solução 

para cada moradia. 

Rafael (SABESP) fala de dificuldades técnicas e documentais que inviabilizam o término de 

algumas obras. 

Gilberto Pascom, Secretário de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Itapecerica da Serra, reforçou a importância das obras de esgoto no município e colocou a 

secretaria à disposição para um trabalho integrado, no que couber, por ocasião da execução dos 

trabalhos. 



Fernando enfatiza que é interesse da Sabesp atender a todos com o melhor padrão de qualidade 

e com o empenho de todos os setores da Sabesp para que a obra transcorra da melhor forma 

possível. 

Claudia Magalhães (SABESP) fala que essa obra trará impactos muito positivos para o 

tratamento de esgotos do município de Itapecerica e foi um prazer participar com todos 

Hélio Rubens solicita mais uma vez a manifestação de algum representante das áreas a serem 

atendidas, informando que foram contatados e convidados vários representantes e lideranças 

dos bairros que serão beneficiados pelas obras. Como não houve mais nenhum pedido de uso 

da palavra, sugestão ou comentário, declarou encerrada a reunião agradecendo a todos que 

participaram, especialmente a prefeitura de Itapecerica, por ter cedido o espaço, para a 

presença de alguns participantes, os moradores e a participação das diversas áreas e unidades 

da Sabesp, e de forma individualizada ao Técnico comunitário Helio Costa pelos contatos e 

convites para as lideranças das comunidades. 

Informou também que será feita uma ata desta reunião e, que a mesma, será transformada em 

relatório para Banco Mundial. 

 

  



ANEXO 2 - Ata de Reunião – Consulta Pública Itapecerica da Serra 

 

Local  Virtual pelo ZOOM 

Data 22/01/2021 

Horário 14:00 às 16:00 

Pauta Obras de Implantação de Rede Coletoras de Esgoto 
 

Presentes na Reunião: 

NOME EMPRESA TELEFONE E-MAIL 

Hélio Rubens G. 
Figueiredo 

SABESP-MP (11) 99936-6556 
hfigueiredo@sabesp.com.br 

Maria Cristina de Sá 
Nunes Silva 

SABESP-MP (11) 99366-4691 mcssilva@sabesp.com.br 

Maria Conceição F. da 
S. Teixeira 

SABESP-MP (11) 99126-5501 mcfsteixeira@sabesp.com.br 

Robson Branco SABESP-MP (11) 97650-7176 robsonbranco@sabesp.com.br 

William Cavalheiro de 
Souza 

SABESP-MPI (11) 96834-0106 wcsouza@sabesp.com.br  

Luiz Rodolfo de 
Medeiros 

SABESP-MS (11) 99524-6987 lrmedeiros@sabesp.com.br 

Fernando Flores Catta 
Preta 

SABESP-MSBB (11) 98685-5280 
fcpreta@sabesp.com.br 

Erika Cristine Passaro SABESP-MSI (11) 97683-4976 epassaro@sabesp.com.br 

Cláudia Regina 
Gonçalves Magalhães 

SABESP (11) 99663-1647 cmagalhaes@sabesp.com.br 

Mirian Scalioni SABESP-MSGU (11) 97441.4116 mscalioni@sabesp.com.br 

NELSON CARLOS FIUSA SABESP-MSGU _Programa de 
Participação Comunitária da Sabesp 

(11) 98706-7048 nfiusa@sabesp.com.br 

Sílvia Regina do Amaral 
Pimentel 

SABESP-ME (11) 99611-0326 spimentel@sabesp.com.br 

Rafael N L Hoffmann SABESP-MEQ (11) 94728-8587 rhoffmann@sabesp.com.br 

Helio Costa Programa de Participação Comunitária 
da Sabesp 

(11) 98689-5439 hcosta@sabesp.com.br 

Tamana Silva de Jesus Prefeitura de Itapecerica da serra (11) 4668 9228 taumana.silva@itapecerica.sp.gov.br 

Jane Maria Teoodoro 
de Almeida 

Câmara Municipal de Itapecerica da 
Serra (11) 96434-0448 allandias2016@gmail.com 

Gilberto Pascom Secretário Municipal de Planejamento e 
Meio Ambiente 

 gilberto.pascom@itapecerica.sp.gov.br 
 

Marcelo Rodrigues da 
Motta 

Arquiteto Assessor da Sec. de 
Planejamento e Meio Ambiente e 
representante do município de 
Itapecerica da Serra no Comitê de Bacia 
do Alto Tietê 

 marcelo.motta@itapecerica.sp.gov.br 
 

Natalia Miyazaki Arquiteta da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Meio Ambienta de 
Itapecerica da Serra 

  

Eric Cipriano de Castro Inovasan (Gerenciadora da ME) (11) 9804-77170  

Alex Sandro Bezerra de 
Freitas 

Representante da população do Jardim 
São Pedro (11) 96270-6328 

alexdonapoleao@hotmail.com 

Marilia Bianco Representante Bairro Recreio Primavera (11) 98366 4432 mbianco2009@hotmail.com 

Álvaro Sergio Barbosa 
Junior 

Representante pela sociedade civil 
organizada do CONISUD / CONSULTI 

(11) 99358-1282  

Rosangela Nobre Comunidade (11) 96030-5978 nobre_bll@yahoo.com.br 
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