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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento, Plano de Gestão Socioambiental das Obras (PGSA), 

descreve as ações que serão desenvolvidas dentro do escopo do contrato SDO 

02.298/20 – Programa Água Legal, em atendimento ao Marco de Gestão 

Socioambiental do Programa – MGSA. 

A atuação será por meio de contrato de performance e abrangerá a regularização 

de 1.944 ligações de água, recuperação de 1.506 ligações inativas, 1.285 ligações 

com consumo zero e 1.010 ligações de esgoto, por meio da implantação de novas 

redes de distribuição de água e redes coletoras de esgoto, bem como a melhoria da 

infraestrutura local, nas áreas de operação das Unidades de Gerenciamento Regional 

(UGRs) Freguesia do Ó e Santana, na área de abrangência da Unidade de Negócio 

Norte (MN) - Diretoria Metropolitana (M) - Sabesp. 

 

1.1. Descrição de Localização da Obra 

Trata-se de contrato de prestação de serviços de engenharia para redução de 

perdas em áreas de alta vulnerabilidade social, com ações de regularização de 

ligações de água e esgoto, supressão da infraestrutura irregular e recuperação de 

clientes, por meio de contrato de performance, visando ao aumento da eficiência 

operacional nos Setores de Abastecimento das Unidades de Gerenciamento Regional 

(UGR) Freguesia do Ó e Santana, pertencentes a Unidade de Negócio Norte (MN) - 

Diretoria Metropolitana (M) - Sabesp. 

As áreas de operação das Unidades de Gerenciamento Regional (UGRs) 

Freguesia do Ó e Santana estão situadas nos limites à norte do município de São 

Paulo. A seguir visão geral da localização das UGRs. 
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.  
Mapa 1 – Estado de São Paulo com indicação, em cores, dos municípios atendidos pela Sabesp. 
Em destaque área atendida pela MN Mapa 2 – Área de atuação da MN, com a localização 

das UGRs Freguesia do Ó e Santana. 
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1.2. Relação de Trechos ou Núcleos 

Segue abaixo as áreas pré-selecionadas para atendimento. Destacamos que essas 

comunidades foram apresentadas à Secretaria de Habitação – SEHAB, que não fez 

objeção à regularização das ligações de água, conforme consta do Formulário de 

Análise Socioambiental. A critério da SABESP, em consonância com demais órgãos 

municipais envolvidos, essa seleção pode apresentar alterações.  

Tabela 1 – Áreas pré-selecionadas UGR Freguesia do Ó, conforme SDO 02.928/20 – página 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Áreas pré-selecionadas UGR Santana, conforme SDO 02.928/20 – página 221   
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

3. GESTÃO DE LICENCIAMENTO 

Obras de saneamento e obras públicas para a implantação de instalações 

necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados, são 

consideradas pela Resolução CONAMA nº 369 de 28 de março de 2006, como obras 

de utilidade pública.  

A Resolução SMA 54 de 19 de dezembro de 2007 que dispõe sobre o 

licenciamento ambiental e regularização de empreendimentos urbanísticos e de 

saneamento básico considerados de utilidade pública e de interesse social, cita em 

seu art. 1º que essas obras de utilidade pública serão objeto de licenciamento 

ambiental, nas seguintes situações abaixo: 

I. sistemas de tratamento de água, sem previsão de transposição de bacia 

hidrográfica, represamento e obras correlatas; 

II. adutoras de água, com diâmetro superior a 1 metro;  

Figura 1 - Organograma 

Engenharia

Eng. Responsável: 
Rogerio Oliver Garcia

Comercial

Ariane Albuquerque

Administrativo

Ligações novas/Atual. 
cadastral/Negooc. de 

débitos

Oficiais de Moto 

Ligações inativas e 
Consumo 0

Coordenadora 
Socioambiental

Cacilene Sampaio

Gestora 
Socioambiental

Edilane Batista

Gestora 
Ambiental

Priscila Bueno

Encarregado de 
obras

Marcio Pimentel e 
Guilherme de Almeida

Operacional
Encanadores/Ajudantes de 

obras/ Operadores de 
máquinas/ 

soldadores/pedreiros

Segurança do 
Trabalho

Rose Gonçalve
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III. obras de desassoreamento, retificação e demais obras de drenagem, com 

extensão superior a 5 km; 

IV.   sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários, projetados para atender 

população de até 150.000 habitantes (final de plano);  

IV. coletores troncos e interceptores de esgoto isolados, com diâmetro superior a 

1 metro;  

V. estações elevatórias de esgoto isoladas. 

O presente contrato trata de obras para regularização do abastecimento de água 

em áreas informais, com tubulações de pequeno diâmetro, menores de 1 metro, não 

sendo objeto de licenciamento ambiental, pois não se enquadram em nenhuma das 

situações acima. Como não haverá interferência em área de APP, essa obra também 

está dispensada de autorização ambiental. 

 

4. REQUISITOS LEGAIS 

Dentre os requisitos legais relacionados ao PGSA, a serem atendidos pelo 

Empreendedor e suas contratadas, destacam-se: 

Tabela 3 – Requisitos Legais 

Lei Federal nº 6.938/81 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências 

Lei Federal nº 12.651/2012 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa 

Resolução Conama nº 237/97 Estabelece critérios para exercício da competência 
para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da 
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
dentre outros 

Resolução Conama nº 357/05 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes (Resolução Conama nº 
430/2011), e dá outras providências 

Gestão de Emissão Atmosférica 

Portaria Minter n° 100/1980 Dispõe sobre a emissão de fumaça por veículos 
movidos a óleo diesel e dá outras providências 

Decreto Estadual 8468/76 Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio 
de 1976, que dispõe sobre a Prevenção e o 
Controle da Poluição do Meio Ambiente 

Gestão de Emissão Sonora 

NBR 10.151/2019 – Acústica Medição e avaliação de níveis de pressão sonora 
em áreas habitadas — Aplicação de uso geral 

NBR 10.152/2017 – Acústica Níveis de pressão sonora em ambientes internos a 
edificações 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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Lei Federal nº 12.305/10 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) 

NBR 12.235/92 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

Resolução CONAMA Nº 257/99 Dispõe sobre o descarte, coleta, reutilização, 
reciclagem e tratamento de pilhas e baterias que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, 
mercúrio e seus compostos. 

Resolução CONAMA Nº 348/04 Altera resolução Conama nº307 de 05/07/2002, 
incluindo o amianto na classe de resíduos 
perigosos. 

Resolução CONAMA Nº 358/05 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final de 
resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. 

Resolução CONAMA Nº 307/02 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 

5. PLANO SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS 

5.1. Canteiro de Obras 

Foi alugado um galpão na Rua Doutor Elviro Carrilho, nº 378, Vila Albertina, no 

município de São Paulo, para servir como Canteiro de obras. Em região de fácil 

acesso às áreas de execução das obras, o espaço possui instalações organizadas 

conforme croqui disponibilizado nesse item. Destacamos que o imóvel está conectado 

à rede pública de esgoto e que não haverá espaço para a manutenção ou lavagem de 

equipamentos e veículos. Também não haverá armazenamento de resíduos no 

canteiro, estando o espaço livre do galpão destinado à guarda de material Sabesp. 

Além dessa estrutura central, estão previstos locais para a guarda de areia e 

pedriscos nas comunidades, reduzindo o número de viagens para transporte desses 

itens, resultando em impacto positivo para a sociedade e meio ambiente. 

Nas frentes de serviço haverá área de vivência com água potável e serão utilizados 

banheiros químicos, alugados de empresas licenciadas pela CETESB, o destino final 

também será feito por empresa licenciada. 
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Foto 1 - Vista geral do prédio.  Foto 2 – Vista do pátio.  

  

  

Foto 3 - Área interna copa.  Foto 4 - Área interna salas.  

  

 

Foto 5 – Sanitário com chuveiro Foto 6 – corredor interno 
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Figura 2 – Croqui do canteiro de obras 



 

Página 13 de 57 
 

A serviço 

de: 

O canteiro de obras não está localizado em Área de Preservação Permanente ou 

Mananciais e não possui áreas contaminadas confirmadas, conforme informações 

disponibilizadas através do DataGEO Sistema Ambiental Paulista: 

 

Figura 3 – Imagem site DataGeo, acessado em 18/03/2022. 
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5.2. Plano de Ataque das Obras 

5.2.1. Plano Global 

Contrato 02.928/20 

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 a 09/24 

Planejamento 
Inicial 

Período de implantação do escopo (12 meses) 
Monitoramento 

(18 meses) 

Montagem de canteiro                               

Planejamento                               

Escopo: Social e Cadastro                               

Escopo: Ligações inativas e 
consumo zero                               

Escopo: Ligações novas                               

Escopo: Implantação de rede 
de água (VCA ou MND)                               

Escopo: Instalação de Caixa 
U.M.A.                               

Escopo: Interligações e teste 
de estanqueidade                               

Escopo: Supressão rede 
clandestina                               

Escopo: Implantação de rede 
de esgoto (VCA ou MND)                               

Escopo: Ligações de esgoto                               

Escopo: Construção de PVs e 
Pis                               

Monitoramento                               
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5.2.2. Plano detalhado para o Período de 3 Meses 

Contrato 02.928/20 
fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 

Planejamento 
(2 meses) 

Período de implantação do 
escopo (3 meses)  

Montagem de canteiro            

Planejamento            

Implantação de escopo: Social e Cadastro de moradores            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Ligações inativas e consumo zero            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Ligações novas            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança -  Implantação de rede de água            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança -  Instalação de Caixa U.M.A.            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Interligações e teste de estanqueidade            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Supressão rede clandestina            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Implantação de rede de esgoto            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Ligações de esgoto            

Núcleos Condessa Amália Matarazzo e Forte Aliança - Construção de PVs e Pis            
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5.3. Riscos e Impactos Identificados e Medidas Preventivas e Mitigadoras 

Apresentamos a seguir a matriz de impactos que mostra a relação entre os aspectos exercidos pela obra e os impactos 

gerados, elencando as ações a serem tomadas para minimizar e mitigar os impactos ambientais e promover a proteção do 

meio ambiente. 

Tabela 4 – Matriz de Impactos 

ATIVIDADES ASPECTO IMPACTO 
NATUREZA DO 

IMPACTO 
MAGNITUDE TEMPORALIDADE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE MITIGÁVEL? 

MEDIDAS    DE  MITIGAÇÃO  OU 
COMPENSAÇÃO 

Frente de trabalho 
 

Atividades 

operacionais, 

como: 

Logística/ 
mobilização/ 

abertura de valas / 
escavação/ 

assentamento de 
tubulação/ 

escoramento/ 
reaterro / 

recomposição de 
vias. 

POEIRA 
POLUIÇÃO 
ATMOSFERICA 

NEGATIVO PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. 
DURANTE A 
EXECUÇÃO DAS 
OBRAS. 

REVERSÍVEL SIM 

MEDIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 
CAMINHÃO PIPA. CONFORME PLANO 
DECONTROLE DE MATERIAL 
PARTICULADO - Item 5.5.6 

RESÍDUOS DA 
OBRA POLUIÇÃO DO 

SOLO E  ÁGUA NEGATIVO PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. 
DURANTE TODA 
FASE DA OBRA.  REVERSÍVEL SIM 

DESCARTE EM ATERROS 
CONFORME PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS - Item 5.5.2 

SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO 

ESGOTAMENTO 
DE RECURSOS 
NATURAIS 

− 
 

− 
 

− 
 

− 
 

− 
 

− 
− 

NÃO HÁ PREVISÃO SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO  
 

FALTA DE 
SINALIZAÇÃO P/ 
PEDESTRES 

RISCO PARA 
MOBILIDADE 
URBANA NEGATIVO PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL SIM 

USO DE SINALIZAÇÃO APROPRIADA 
PARA  ORIENTAÇÃO DE PEDESTRES 
CONFORME PLANO DE CONTROLE DE 
TRANSITO - Item 5.5.1 

OBRAS EM APP 
SEM  OCUPAÇÃO 

ESGOTAMENTO 
DE RECURSOS 
NATURAIS 

− 
 
− 

 
− 

 
− 

 
− 

 
− 

− 

NÃO HÁ PREVISÃO DE 
INTERVENÇÃO EM APP  
 

IMPACTO EM 
CURSOS D’ÁGUA 

ALTERAÇÃO DA 
QUALIDADE DO 
CORPO D’ÁGUA 

− 
 

− 
 
− 

 
− 

 
− 

 

− 
− 

NÃO HÁ PREVISÃO DE IMPACTOS EM 
CURSOS DÁGUA 
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ATIVIDADES ASPECTO IMPACTO 
NATUREZA DO 

IMPACTO 
MAGNITUDE TEMPORALIDADE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE MITIGÁVEL? 

MEDIDAS    DE  MITIGAÇÃO  OU 
COMPENSAÇÃO 

FUMAÇA DE 
MOTORES DE 
VEICULOS E 
EQUIPAMENTOS 

POLUIÇÃO 
ATMOSFERICA 

NEGATIVO PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL SIM 

MEDIÇÃO E CONTROLE CONFORME 
PLANO DE MONITORAMENTO DE 
POLUIÇÃO ATMOSTERICA - Item 
5.5.6 

BURACOS NA VIA 
ALTERAÇÃO DA 
QUALIDADE DO 
SOLO/ RISCO 
PARA 
MOBILIDADE 
URBANA 

NEGATIVO PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL SIM 

RECUPERAÇÃO DE AREA CONFORME 
PROCEDIMENTOS PARA 
DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE 
TRABALHO - Item5.5.8 

ABERTURA DE 
VALAS 

ALTERAÇÃO DA 
QUALIDADE DO 
SOLO/ RISCO 
PARA 
MOBILIDADE 
URBANA 

NEGATIVO PEQUENA PERMANENTE NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL SIM 

USO DE SINALIZAÇÃO APROPRIADA 
PARA E ORIENTAÇÃO DE PEDESTRES 
CONFORME PLANO DE CONTROLE DE 
TRANSITO - Item 5.5.1 
RECUPERAÇÃO DE AREA CONFORME 
PROCEDIMENTOS PARA 
DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE 
TRABALHO - Item5.5.8 

RUIDO POLUIÇÃO 
SONORA NEGATIVO PEQUENA PERMANENTE SIGNIFICATIVA 

DURANTE TODA 
FASE DA OBRA. 

REVERSÍVEL SIM 

MEDIÇÃO E CONTROLE CONFORME 
PLANO DEMONITORAMENTO DE 
RUIDO - Item 5.5.5 

SUBSTÂNCIAS 
POLUENTES 

POLUIÇÃO 
ATMOSFERICA/ 
SOLO E ÁGUA 

NEGATIVO PEQUENA PERMANENTE SIGNIFICATIVA 
DURANTE TODA 
FASE DA OBRA. 

IRREVERSÍVEL SIM 

USO DE DISPOSITIVO DE 
CONTENÇÃO E ABSORÇÃO PARA 
O  CASO DE EVENTUAIS 
VAZAMENTOS.  

ACIDENTES COM 

VEÍCULOS 

RISCO PARA 
MOBILIDADE 
URBANA NEGATIVO PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA IRREVERSÍVEL SIM 

USO DE SINALIZAÇÃO APROPRIADA 
PARA E ORIENTAÇÃO DE PEDESTRES 
CONFORME PLANO DE CONTROLE DE 
TRANSITO - Item 5.5.1 

PAVIMENTAÇÃO ESGOTAMENTO 
DE RECURSOS 
NATURAIS 

NEGATIVO PEQUENA PERMANENTE SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL SIM 

REPOSIÇÃO DE VIA SEGUINDO 
NORMAS VIGENTES CONFORME 
PROCEDIMENTOS PARA 
DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE 
TRABALHO - Item5.5.8 
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5.4. Interferências previstas e soluções 

Nas visitas prévias realizadas pela contratada e pela Sabesp, não foram 

verificadas interferência em cursos de água. Em algumas comunidades não há 

previsão de interferência com infraestrutura de outras concessionárias, já que esses 

núcleos não são consolidados. 

Outras comunidades já foram objeto de melhorias pela própria Sabesp, nesse caso 

será necessário a verificação do cadastro das redes para compatibilização e 

adequação do projeto. No entanto, esse levantamento está em andamento, até o 

momento não foi verificado interferências no projeto.  

Destacamos que serão tomadas todas as providências para adequação do traçado 

da obra, com o objetivo de minimizar ou eliminar a necessidade de remanejamento 

das interferências 

 

5.5. Planos, Programas e Controles ambientais 

Abaixo estão listados os Plano, Programas e Controles Ambientais que serão 

implantados pela obra durante sua execução:  

 

5.5.1. Plano de Controle de Trânsito 

Por se tratar de ruas irregulares, sem pavimento, de trânsito local, o trabalho da 

contratada será mais orientativo, com a divulgação das atividades realizadas, aos 

diretamente impactados, e sinalização das frentes de serviço. 

Dentro dos núcleos serão utilizados cavaletes e pequenas placas com indicação 

de passagem para os moradores e veículos. As frentes serão isoladas, sempre que 

possível, pois em alguns casos, devido a largura das vielas, não é possível o 

isolamento das frentes. 

 

5.5.2. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

O Gerenciamento de Resíduos Sólidos da construção civil é de extrema 

importância, visto os impactos negativos que tais aspectos ambientais podem 

ocasionar ao meio ambiente, seu entorno, comunidade, patrimônio, dentre outras.  



 

P á g i n a  19 | 57 
 

A serviço 

de: 

Segregação e Armazenamento dos Resíduos Sólidos Gerados 

A segregação será realizada no momento da geração do resíduo em coletores que 

ficarão disponíveis nas frentes e canteiro de obra, de acordo com resíduos gerados 

para a execução daquela atividade. 

O solo escavado para a abertura de vala a céu aberto será utilizado para o reaterro 

dessas mesmas valas. Os restos de alvenaria e outros, provenientes das obras, serão 

armazenados em caçambas e encaminhados direto ao aterro licenciado pela 

CETESB, para o seu destino final.  

Os resíduos gerados nas áreas de vivência e no canteiro serão armazenados em 

coletores específicos para cada tipo. De acordo com o levantamento inicial das áreas, 

em todos os pontos há coleta pública, sendo possível o encaminhamento dos resíduos 

orgânicos ao serviço de limpeza urbana do município. Há a intenção de doar o material 

reciclável, apoiando o trabalho de catadores autônomos e associações estabelecidos 

no entorno dessas frentes. Essa ideia será trabalhada pela equipe socioambiental, 

responsável por fazer o levantamento dessas pessoas e dos equipamentos sociais 

nas comunidades. Não havendo essa possibilidade, o material reciclável será 

armazenado no canteiro onde seguirá para uma cooperativa de catadores ou ponto 

de entrega voluntária existentes em Osasco. 

 

Resíduos Classe D  

Não está previsto o uso de resíduos perigosos como tinta, solvente e óleo nas 

frentes de serviço, dispensando seu acondicionamento no canteiro de obras. 

Pilhas e baterias portáteis e os cartuchos/tonners de impressoras e copiadoras 

usados, serão armazenados no canteiro de obras sob a responsabilidade da Gestora 

Ambiental e assim que obtiver uma quantidade adequada serão destinados a postos 

de entregas voluntárias do Descarte Green disponíveis na cidade de São Paulo. Os 

pontos de coletas próximo a obra serão consultados através do site da CETESB, no 

link: https://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/descarte-green-pilhas-e-baterias-

portateis/ . No caso dos cartuchos/tonners, as empresas fabricantes possuem logística 

reversa e as formas de coleta são encontrados no site da fabricante. 

As lâmpadas fluorescentes queimadas serão acondicionadas em caixas 

devidamente identificadas de modo a evitar a sua quebra. Sua destinação final será 

https://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/descarte-green-pilhas-e-baterias-portateis/
https://cetesb.sp.gov.br/logisticareversa/descarte-green-pilhas-e-baterias-portateis/
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feita de maneira gratuita em pontos de coleta em lojas que vendem essas lâmpadas. 

Há um ponto de coleta na loja Leroy Merlin Lar Center, Av. Otto Baumgart, 500, em 

frente ao Shopping Center Norte - São Paulo. 

 

5.5.3. Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência 

O plano tem como objetivo estabelecer procedimentos e definir o controle/auxílio 

às emergências em casos de acidentes nas dependências e áreas externas do 

Contrato Sabesp 02.928/20, garantindo a atuação imediata nas emergências e, 

consequentemente, a minimização dos impactos à população de colaboradores e a 

propriedade. 

 

5.5.4. Controle de Efluentes Líquidos 

Esgoto Sanitário 

Nas frentes de obras, os resíduos líquidos provenientes dos banheiros químicos serão 

coletados, transportados e tratados por empresas licenciadas pela CETESB. A 

documentação das empresas responsáveis por esse serviço será apresentada nos 

relatórios mensais. 

 

5.5.5. Monitoramentos de Ruídos  

Os monitoramentos de ruídos consistem em medições dos ruídos gerados durante a 

execução da obra e previamente ao início das obras. Através dessas medições é 

possível diagnosticar se o ruído exercido está dentro do previsto na NBR 

10151/2019.   

Todas as medições serão realizadas, pela gestora ambiental, antes do início das 

obras, para caracterização da área, e quinzenalmente, para acompanhamento dos 

valores, os dados serão evidenciados através de registros fotográficos e o 

preenchimento de um relatório de ensaio, que serão apresentados em relatório de 

acompanhamento mensal. 

O nível medido será comparado ao Nível Critério de Avaliação (NCA) admissível 

estipulado na norma. Caso a medição de ruído prévia seja maior que o NCA estipulado 

na norma, o NCA para comparação, assume o valor da medição prévia. Quando as 
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fontes de ruído forem responsáveis pela geração da energia sonora acima do NCA, 

serão aplicadas ações mitigadoras como a implantação de barreiras acústicas, 

definição de horários e locais específicos para atividades ruidosas ou substituição de 

componentes desgastados. 

  

Método de Medição 

De acordo com a NBR 10.151:2019 as medições não podem ser realizadas 

durante precipitações pluviométricas, trovoadas ou sob condições ambientais de 

vento, temperatura e umidade relativa do ar em desacordo com as especificações das 

condições de operação dos instrumentos de medição estabelecidas pelos fabricantes. 

Caso seja necessário executar as medições sob condições ambientais adversas, 

devem constar no relatório os parâmetros ambientais registrados durante a medição. 

O microfone deve ser posicionado preferencialmente entre 1,2 m e 1,5 m do solo 

e deve ser posicionado distante pelo menos 2 m de paredes, muros, veículos ou outros 

objetos que possam refletir as ondas sonoras. 

 

5.5.6. Monitoramento de Poluição Atmosférica 

Monitoramento de Fumaça 

As medições de fumaça preta serão realizadas, quinzenalmente, em todas as 

máquinas e equipamentos à óleo diesel através do método de Ringelmann, que 

consiste na comparação do grau de enegrecimento da fumaça com um dos padrões 

colorimétricos da escala de Ringelmann reduzida. As evidências dessas medições 

serão realizadas através de registro fotográfico e preenchimento de uma planilha de 

dados e serão apresentadas nos relatórios ambientais mensais.  

Caso seja constatado, durante as medições, que a fumaça expelida esteja acima dos 

padrões aceitáveis pela CETESB deverá ser solicitada a manutenção corretiva do 

veículo ou equipamento. Caso o problema persista deverá ser solicitada a troca do 

mesmo pela Gestora Ambiental da equipe socioambiental. 

A manutenção preventiva das máquinas e equipamentos locados e próprios também 

serão controladas pela Gestora ambiental através de planilhas de controle.  
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Material Particulado 

Para atuar na minimização da emissão de material particulado para a atmosfera, será 

realizado durante a execução das atividades que resultam em movimentos de terra 

ou tráfego de veículos e maquinários sobre o solo exposto, a umectação da via sempre 

que necessário. 

O transporte de solo, areia e materiais granel serão realizados com caminhão cobertos 

por lonas ou similares conforme Resolução CONTRAN Nº 441/2013.  

 

5.5.7. Controle de Erosão e Assoreamento de cursos d’água 

• Será evitada a retirada de vegetação de taludes por onde, eventualmente, for 

executada a obra. 

• Sempre que necessário o bombeamento para curso de água, serão utilizados 

dispositivos que levem o efluente bombeado diretamente para o leito do curso 

de água, evitando assim atrito com talude e o início de processos erosivos. 

• Serão utilizados sistema de decantação e retenção de partículas suspensas no 

efluente bombeado dos poços e valas para se evitar que essas partículas 

sedimentem em sarjetas, galerias de águas pluviais e/ou cursos d’água. 

• O sistema de decantação e retenção poderão variar, com a utilização de 1 ou 

mais bombonas de 200 ou 1000 litros, a quantidade necessária será 

determinada pela equipe de gestão ambiental de acordo com a realidade de 

cada área. 

 

5.5.8. Procedimentos para desmobilização de frente de trabalho 

Diariamente, ao final dos trabalhos, as valas abertas serão aterradas e será realizada 

a limpeza da área e retirada de todo material de obra.  

Quando finalizada a obra no trecho, não deverá haver passivos ambientais, assim, 

todas as áreas deverão ser recuperadas. Os passivos que forem observados ainda 

durante a realização das obras deverão ser tratados imediatamente, para que no final 

das obras o trecho tenha aspecto natural.  
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Os registros fotográficos realizados antes e depois da obra serão apresentados em 

relatório mensal subsequente ao término para permitir a comparação dos estágios 

original e final. 

 

5.5.9. Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio 

Ambiente do Trabalho 

Visando a preservação da saúde e da integridade dos colaboradores, será feito o 

monitoramento, pela técnica de segurança do trabalho, e o controle de possíveis 

danos à saúde do trabalhador, como doenças e acidentes de trabalho, por meio da 

detecção prévia de riscos na atividade exercida pelo colaborador e no local de 

trabalho, conforme Programas específicos, como: 

• Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

• Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT); 

Pelo dimensionamento da equipe não será necessária a constituição da CIPA, mas 

foi designado um representante do empregador para acompanhamento da obra, 

Grazieli Martins Luchi, analista administrativo. 

No momento da integração, os colaboradores receberão crachá de identificação, 

uniforme e todos os Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos. 

 

5.5.10. Educação Sanitária e Ambiental e Código de Conduta dos 

Trabalhadores 

O treinamento Admissional será oferecido a todos trabalhadores, antes do início das 

obras.  

Mensalmente serão ministrados treinamentos ambientais, pela gestora ambiental, nas 

frentes de serviços ativas. Nesses treinamentos serão abordados temas como: 

gerenciamento de resíduos sólidos; Medidas mitigadoras e corretivas; Contaminação 

do Solo; Legislação ambiental; Erosão; Assoreamento; Contato entre trabalhadores e 

comunidade local; Preservação da Fauna; Preservação da Flora; Organização e 
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limpeza; entre outros temas que serão acrescentados no decorrer da obra, sempre 

que necessário.  

Também ocorrerão diálogos de segurança, realizadas pela técnica de segurança, 

coordenador ou encarregado da obra, semanalmente, também nas frentes de serviço, 

abordando temas como sinalização das frentes de serviço; sinalização de segurança; 

direção defensiva; condutas relativas ao Código de Ética e Conduta da Sabesp e da 

Contratada; prevenção ao COVID; entre outros. 

Todos os treinamentos terão listas de presenças, porém, em face à Lei Geral de 

Proteção de Dados - 13.709/18, como medida de segurança administrativa, a imagem 

desses registros será editada para ocultar dados de contato. Nos relatórios mensais 

essas ações serão evidenciadas também por meio de fotos identificadas com a data 

e local. 

 

5.5.11. Plano de ações relacionadas ao cumprimento das medidas 

de prevenção contra a COVID-19 

A contratada irá seguir as medidas preventivas estabelecidas pela Sabesp, de acordo 

com as diretrizes e protocolos sanitários mais recentes, estabelecidas pelo Governo 

do Estado de São Paulo, para reduzir a probabilidade de contágio por Covid-19, 

quanto ao distanciamento, higiene pessoal e ambiental, além de uma comunicação 

eficaz. 

Nas áreas internas serão fixados cartazes e nos contatos nas frentes de serviço 

reforçada a recomendação para a higienização das mãos com água e sabão ou com 

álcool gel 70%. O uso de máscara também será recomendado, em virtude da 

necessidade de manter hábitos preventivos e complementares à vacinação.  

Além das recomendações, serão adotadas algumas medidas de combate e prevenção 

ao Corona vírus: 

• Disponibilização de álcool em gel nas dependências do canteiro, nos veículos 

e caminhões; 
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• Casos suspeitos e com sintomas deverão ser informados à técnica de 

segurança para avaliação junto ao médico para tratativa e encaminhamento de 

testagem. 

Essas medidas extrapolam o ambiente interno e serão adotadas também para o 

público externo. 

 

6. PLANO SOCIAL 

6.1. Perfil das Comunidades 

Anualmente, os núcleos com população em situação de vulnerabilidade social passam 

por vistorias de campo, por técnicos da Sabesp, com a finalidade de mapeamento e 

contagem. Em alguns casos, as equipes de vistoria se deparam com sinais claros de 

crescimento acelerado, tanto em novas áreas, ainda sem ação do Programa Água 

Legal, quanto em áreas que já foram objeto do Programa. Esse levantamento foi a 

base para a montagem da lista apresentada no item 1.2, com as comunidades pré-

selecionadas.  

Os núcleos priorizados estão em zona urbana e as construções foram erguidas em 

áreas onde a vegetação foi suprimida. Para todos foi obtida autorização junto a 

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB. 
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São núcleos de alta vulnerabilidade social, classificados nos grupos 3, 4 e 5 do Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. 

Mapa 3 – IPVS UGR Freguesia do Ó, publicado no “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, página 6. 
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Mapa 4 - IPVS UGR Santana, publicado no “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, página 5 
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A partir de reuniões entre os técnicos da Sabesp e da Vita Ambiental, foram indicadas 

as prioridades e, para início do planejamento do trabalho social, essas comunidades 

foram visitadas. São elas: Forte Aliança, Nova Paris, Igarapé Primavera, Tenente 

Amaro e Condessa Amália Matarazzo/Letícia Cini, Kotinda I e II. 

A seguir descrevemos informações coletadas durante as visitas e do Formulário de 

Análise Socioambiental, elaborado pela Sabesp. 

Forte Aliança – divido em lotes, os moradores organizaram a ocupação entre muros, 

o que impede a expansão da comunidade horizontalmente, mas já é possível observar 

que os imóveis estão sendo ampliados em novos pavimentos. Existem cerca de 270 

casas, as primeiras começaram a ser construídas há sete anos. 

A Associação Comunitária Forte Aliança da Zona Norte está devidamente 

regularizada e, segundo alguns de seus membros que acompanharam a visita, a sede 

está em construção, por isso, as reuniões acontecem na rua. Foi destacado que os 

encontros em espaços abertos são feitos também em função da pandemia. 

As ruas são de terra e as casas de alvenaria são abastecidas irregularmente também 

pelo serviço de energia. 

Por ser uma ocupação irregular os moradores não são atendidos pela rede de saúde 

e de assistência social da Prefeitura. 

 

  

 

 

Foto 8 – Forte Aliança, casas em alvenaria.  Foto 7 – Forte Aliança, ruas largas, sem pavimentação. 
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Nova Paris – os moradores desse núcleo estão organizados por meio da Associação 

dos Moradores da Ocupação Nova Paris, entidade devidamente regularizada.  A 

ocupação se deu por meio de loteamento do terreno e, segundo representantes da 

associação, são cerca de 220 lotes, sendo que em 160 há imóveis construídos.  

As casas são de alvenaria, na maior parte sem acabamento externo, com os blocos 

de alvenaria expostos, sem a aplicação de massa corrida e pintura e outros materiais 

de acabamento. A comunidade está próxima a uma área de vegetação natural, 

oferecendo risco de ampliação da ocupação. 

O nome do núcleo faz referência à cidade luz, devido à existência de torres da linha 

de alta tensão. As ruas são de terra, mais largas, e receberam nomes de pedras 

preciosas como Esmeralda, Turquesa e Safira e, recentemente, a Prefeitura fez a 

topografia do terreno para pavimentação das ruas com asfalto.  

  

Figura 4 – localização Forte Aliança. Fonte: “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, pág. 7 

Foto 10 – ruas largas, em terra, e casas de alvenaria. Foto 10 – ao fundo mata natural, ainda não 
suprimida. 
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Igarapé Primavera – esse núcleo está confinado lateralmente, sem possiblidade à 

expansão horizontal. 

Durante a visita alguns moradores foram abordados e, apesar da existência de uma 

associação de moradores formalizada, se declararam reticentes ao trabalho realizado. 

Essa informação foi confirmada pelo coordenador geral da Associação de Moradores 

Amigos da Vila Esperança, que nos recebeu.  

Segundo o coordenador, a associação é regular e contratou um advogado para cuidar 

da regularização da ocupação, existente há oito anos. Cerca de 180 famílias moram 

no local. Uma das moradoras é agente de saúde e trabalha na UBS Jova Rural, mas 

como a comunidade não está regularizada o serviço de saúde não chega aos 

moradores. 

A iluminação também é irregular e as vielas são iluminadas com postes alimentados 

por energia solar, mas durante a visita não foi possível identificar o autor dessa ação 

no núcleo. 

A comunidade possui vielas estreitas, sem asfalto e as casas são em alvenaria, 

bastante rudimentares. 

Figura 5 – localização Nova Paris. Fonte: “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, pág. 12 
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Tenente Amaro – a ocupação foi feita em espaços entre os prédios do conjunto 

habitacional Cingapura, construído às margens da Av. Tenente Amaro Felicíssimo da 

Silveira, Vila Maria. 

A ocupação é bastante precária, com muitas casas em madeirite e algumas em 

alvenaria. Corredores estreitíssimos, com construções funcionando como teto 

rebaixado, escurecendo as vielas. 

A Av. Tenente Amaro margeia o Córrego que leva o mesmo nome, foi possível 

observar bastante lixo e entulho nas margens, apesar dos serviços regulares de coleta 

de lixo realizado pela Prefeitura na Avenida.  

Foto 11 – imagem da entrada principal da comunidade. Foto 12 – vielas estreitas, construções precárias. 

Figura 6 – localização Igarapé Primavera. Fonte: “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, pág. 9 
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Foto 14 – muito entulho nas margens do córrego e ao lado das caçambas para armazenamento dos detritos. 

Foto 13 - casas em madeirite se aglomeram nos espaços vazios do Cingapura – Google Maps, acessado em 25/03/2022. 
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Segundo a liderança que acompanhou o grupo durante a visita, não há problemas de 

enchente no trecho ao lado da ocupação. 

A Sabesp levantou 380 imóveis, passíveis de regularização, mas essa mesma 

liderança, que acompanhou a visita, acredita que exista o dobro.  

 

Condessa Amália Matarazzo/Letícia Cini – localizada no Jd. Antártica, essa 

comunidade já foi beneficiada por obras de regularização do abastecimento de água 

pela Sabesp, sendo que as obras do presente contrato atenderiam o crescimento 

vegetativo, ou seja, o aumento do número de imóveis na comunidade. 

Foto 16 – construções precárias Foto 15 – vielas estreitas Foto 17 – ocupação junto ao Conj. Cingapura 

Figura 7 - localização Tenente Amaro. Fonte: “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, pág. 8 
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A comunidade possui uma liderança forte, na figura da presidente da União de 

Moradores Jardim Antártica. Segundo ela, a comunidade não é atendida por agentes 

de saúde e a UBS mais próxima fica no Jardim Peri, e o CRAS mais próximo fica na 

Cachoeirinha. 

A coleta de lixo é regular, mas os moradores levam o lixo até as caçambas, 

espalhadas pela comunidade.  

Segundo a liderança, a comunidade precisa de ações para sensibilizar os moradores 

quanto as questões ambientais, pois muitos moradores não querem a regularização 

da água para não ter de pagar as contas, eles ampliam suas construções avançando 

sobre espaços públicos, como as vielas, gerando conflitos entre eles. 

Devido as características da comunidade com vielas muito estreitas, o trabalho nesse 

núcleo será manual. Estimam-se 495 regularizações. 

 

Foto 19 – Jd. Antártica (Letícia Cini), vielas bastante 
estreitas, já houve regularização de alguns imóveis 

Foto 18 - Jd. Antártica (Letícia Cini), há associação de 
moradores constituída. 

Foto 21 – lixeiras para disposição do lixo. Foto 20 – visita à comunidade 
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Kotinda I e II – durante a visita o grupo, formado por representantes da Vita Ambiental 

e da Sabesp, conheceu uma moradora que se apresentou como uma liderança local, 

representando apenas os moradores da Kotinda I. Essa representante indicou uma 

moradora do Kotinda II, como liderança dessa parte da comunidade. 

Não há divisa entre as duas comunidades, apenas o início da ocupação as distingue, 

ainda assim, ambas as lideranças falam que as ocupações começaram há 6 anos.  

As características das duas comunidades são similares com casas, em sua maioria, 

de alvenaria, sendo que muitas em construção, e algumas de madeira. A coleta de 

lixo é regular, mas somente na rua principal, obrigando os moradores a levarem o lixo 

até as caçambas localizadas nela. As vielas são largas, algumas concretadas e as de 

Figura 8 – localização Condessa Amália Matarazzo. Fonte: “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, pág. 17 
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terra com bastante pedras. A energia elétrica nos imóveis não é regularizada e não 

há iluminação pública nas vielas. 

No Kotinda I, segundo a representante, o sistema de esgoto foi construído pelos 

moradores e devido ao aumento da ocupação estão com diversos problemas de 

entupimento, ela comentou que ajudaria se fossem feita uma ação para falar do uso 

correto da rede de esgoto. Hoje os esgotos são lançados no córrego, nas fotos, a 

seguir, é possível verificar encanamentos voltados para o córrego. 

No Kotinda I os moradores discutem as demandas local por meio de um grupo de 

WhatsApp e, geralmente, quando precisam de alguma coisa para a comunidade é 

feita uma vaquinha. As reuniões são mais raras, mas ainda assim, os moradores 

costumam participar, segundo informações da representante. 

Essa união e participação não é percebida no Kotinda II, segundo a representante, 

mas os moradores mantêm um grupo no WhatsApp. 

Foto 24 – Kotinda I, Imagem da viela em terra e dos 
imóveis 

Foto 22 – Kotinda I, esgotos domiciliares são lançados 
no córrego 

Foto 23 – Kotinda II, casas em alvenaria e em 
madeirite 

Foto 25 – Kotinda II, outra imagem da rua e 
construções 
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Figura 9 – localização Kotinda I e II. Fonte: “Formulário de Análise Socioambiental”, de 27/08/2020, pág. 11 
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6.2. Riscos e impactos sociais identificados e Medidas Preventivas e Mitigadoras 

A seguir identificamos possíveis impactos à sociedade, decorrentes da execução da obra nos núcleos beneficiados. 

 

Tabela 5 – Impactos à população beneficiada ou passante. 

Impactos Sociais 
Natureza do 

Impacto 
Temporalidade Importância Medida de Compensação ou Mitigação 

Conflitos mão-de-obra e 
moradores 

Negativo Temporário Significativa 
Treinamento e capacitação dos trabalhadores e terceiros 
envolvidos 

Dificuldades para comercio 
local 

Negativo Temporário Significativa 
Medidas de comunicação, discussão e orientação antecipada 
com os interessados sobre mitigação / limpeza na obra 

Contaminação COVID 19 Negativo Temporário Significativa 

Treinamento da mão de obra para os cuidados preventivos 
para evitar a contaminação / utilizar os protocolos 
determinados pela Sabesp para o contato com os moradores, 
seja individualmente ou em reuniões e outras formas de 
encontros. 

Mobilização - informação Positivo Temporário Significativa 
Ações de comunicação social, reuniões, divulgação adequada 
dos canais de comunicação disponibilizados aos interessados 

Mobilização - transparência 
e confiança 

Positivo Temporário Significativa 
Informação adequa à população e disponibilização de 
instrumentos adequados para reclamações/sugestões 

Melhoria das condições 
gerais de saúde pública e 
do ambiente urbano no 
qual se encontra a 
população local 

Positivo Permanente Significativa 
Acesso aos serviços de saneamento básico reduzem doenças 
de veiculação hídrica. 

Uso racional da água e 
combate ao desperdício;  

Positivo Permanente Significativa 
Demonstrar o valor do saneamento à população local por 
meio de ações de comunicação e sensibilização 
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Impactos Sociais 
Natureza do 
Impacto 

Temporalidade Importância Medida de Compensação ou Mitigação 

Regularização dos serviços 
de fornecimento de água 
com tarifa social aplicável à 
população de baixa renda; 

Positivo Permanente Significativa Cadastro dos moradores na tarifa social da Sabesp 

Redução de perdas no 
sistema de distribuição de 
água; 

Positivo Permanente Significativa 
Regularizar as ligações clandestinas e outras ações 
comerciais junto as ligações com consumo zero 

Ampliação da oferta dos 
serviços de coleta e 
tratamento de esgoto para 
áreas urbanizadas e 
socialmente vulneráveis, 
por meio do Programa Se 
Liga na Rede. 

Positivo Permanente Significativa acesso aos serviços de saneamento básico 
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6.3. Salvaguarda de Reassentamento 

As ações previstas dentro do contrato 02.928/20 não incluem a aquisição de áreas, 

por isso, não há previsão de que eventos de remoção, desapropriação ou 

reassentamento de famílias venham a ocorrer em quaisquer dos núcleos a serem 

beneficiados pelo Programa. 

 

6.4. Participação Comunitária 

Cada comunidade possui as suas especificidades que passam pelo nível de 

organização social / governança. Um trabalho social para gerar resultados positivos 

deve respeitar as características de cada comunidade. Por exemplo, há comunidades 

em que é possível a realização de reuniões para apresentação do projeto, em outras 

não há uma cultura de discussão em grupos, dificultando encontros. Assim, os canais 

de participação devem atender todas as comunidades beneficiada, dentro de suas 

particularidades.  

É importante destacar que o respeito às particularidades de cada núcleo, não exime 

a equipe socioambiental de buscar formas de fortalecer a comunidade fomentando as 

discussões em grupo. Isso pode ser feito por meio da montagem de uma comissão de 

moradores para acompanhar as obras ou chamamento para participar de grupos para 

levantamento das demandas da comunidade. Durante o cadastro dos moradores são 

feitas algumas perguntas para conhecer um pouco mais sobre a família, como número 

de moradores, gênero do chefe de família, é possível inserir nessa sondagem a 

importância que o interpelado dá para a discussão em grupo das necessidades e 

recursos da comunidade e como isso pode ser feito na sua comunidade. 

 

Pré-obra: 

1) Realizar visita de diagnóstico para identificar as características 

organizacionais, mecanismos de convívio social, de lazer etc. 

2) Na primeira visita realizada ao núcleo, o representante da equipe 

socioambiental deve também identificar se há espaço para reuniões, para 

montagem de comissões, definição de representante por trecho/viela, 

comunicação individual por meio de visitas porta a porta. 
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3) Realizar levantamento de demandas das comunidades. 

4) Realizar a divulgação do Programa na comunidade antes do início das obras. 

Responder dúvidas, questionamentos e sugestões. Todos os encontros serão 

registrados por meio de fotos e terão lista de presença. 

 

Cadastro das famílias 

A seguir descrevemos a sequência de atividades junto às famílias beneficiadas para 

realização do cadastro familiar: 

a) Identificar lideranças locais e traçar em conjunto a melhor forma de divulgação 

das ações dentro da comunidade, podendo ser por meio de faixas, reuniões, 

cartas de apresentação etc.; 

b) Selecionar e contratar pessoas para a formação da equipe de cadastro, 

preferencialmente moradores das comunidades a serem beneficiadas; 

c) Elaborar roteiro para visita domiciliar e de sensibilização, pela equipe de 

cadastro, com o objetivo de esclarecer os benefícios das obras e a importância 

de autorizar a execução da ligação domiciliar à rede pública; 

d) Preencher e coletar a assinatura do morador no “Formulário de Cadastro para 

a Regularização de Ligação de Água” e nos formulários para a adesão ao 

sistema de coleta de esgotos, realizar a pesquisa de mapeamento das 

expectativas, via aplicativo. 

A equipe de cadastro se apresentará uniformizada (camiseta e crachá), identificada 

como representante da Sabesp. 

É importante destacar que a formação da equipe com moradores da comunidade a 

ser beneficiada com obras do Programa Água Legal tem aspectos positivos e 

negativos. Entre os positivos estão o conhecimento da região; discurso oral familiar 

aos moradores; reconhecimento pelos vizinhos dando credibilidade; entre outros. 

Entre os aspectos negativos está o baixo conhecimento técnico. 

 

Durante a obra: 

De acordo com o diagnóstico realizado, diferentes ações podem compor o trabalho 

social no que se refere às intervenções realizadas nos locais beneficiados, como 

oficinas, palestras e outras. Mas cabe destacar a presença da equipe socioambiental 
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nas comunidades ouvindo e auxiliando os moradores em suas demandas. Essa 

atuação vai além de eventos formais como reuniões e encontros para levantamento 

de demandas. Ela se dá também no dia a dia, no contato porta-a-porta para anunciar 

as obras e durante o acompanhamento das atividades nas frentes de serviço, 

momentos de contato direto com os moradores, quando a equipe aborda ou é 

abordada pelos moradores, também quando, por intermédio de um colaborador 

interno, fica sabendo de algum morador que buscou informações junto aos 

colaboradores. Ressaltamos a realização dos plantões sociais também nessa etapa 

para atendimento das famílias beneficiadas pelo Programa. Todos os eventos serão 

evidenciados por meio de convites, fotos e lista de presença e ao final da ação será 

realizada pesquisa de satisfação. 

Ainda que cada comunidade tenha a sua especificidade e necessidades específicas, 

a seguir descrevemos algumas ações que podem ser adaptadas à realidade do 

território. 
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Tabela 6 – Ações por eixo. 

EIXO AÇÃO TEMA DESCRIÇÃO 

Fortalecimento 

de Gênero 

Outubro Rosa Cidadania; autoimagem; 

autocuidado. 

Realização de evento para tratar temas relacionados à saúde 

física e emocional; economia familiar; autoconhecimento e 

autocuidado, entre outros temas que poderão surgir do contato 

com as mulheres da comunidade. 

Oficina de artesanato Empreendedorismo; 

economia familiar; 

reaproveitamento de 

material reciclável. 

Ensinar mulheres a transformarem garrafas pets, vidros, potes de 

plásticos e outros elementos em peças de decoração e 

organização que podem ser vendidas. 

Fortalecimento 

Comunitário 

Mapeamento das lideranças e 

atuação em parceria para 

mobilização social 

Consolidação das 

organizações 

representativas 

Atuar por meio da liderança local como forma de engajá-la no 

Programa, empoderando sua atuação junto à população do 

núcleo. 

Formalização de parcerias com a 

saúde 

Ações integradas Montar grupo com as equipes de saúde e de assistência social 

para a divulgação de informações e realizar eventos/ações em 

conjunto 

Educação 

Sanitária e 

Ambiental 

Reuniões para entendimento da 

conta da Sabesp 

Controle do consumo de 

água visando seu uso 

racional 

Palestras educativas sobre o uso racional da água e seus 

impactos na conta, explorando a conta de serviços da Sabesp. 

 

Palestras em escolas da região Educação sanitária, uso 

consciente da água e rede 

de esgoto 

Apresentação expositiva sobre o ciclo da água, sistema de 

saneamento, uso racional da água, uso correto da rede de 

esgotos etc. 

Oficina de produção de brinquedos 

com materiais recicláveis 

Lixo: reduzir, reaproveitar 

e reciclar 

A partir do que seria descartado as crianças podem produzir 

brinquedos como carrinhos, vai-e-vem, bilboquê, boliche etc. 



 

P á g i n a  44 | 57 
 

A serviço 

de: 

EIXO AÇÃO TEMA DESCRIÇÃO 

Oficina de vaso auto irrigável Saúde, pois é um vaso 

antimosquito; contato com 

a natureza. 

Usar garrafa pet para plantio de flores e hortaliças, temperos e 

outros. 

Oficina terrário Ciclo da água; questões 

ambientais. 

Montar terrário em potes de vidro ou plástico transparente, além 

de trabalhar o conceito do ciclo da água e sua importância para a 

vida humana, é possível produzir terrários para venda ou para 

presentear 

Geração de 

trabalho e 

renda 

As oficinas são pensadas para 

trabalhar conceitos de cidadania e 

conservação ambiental, mas 

produzem produtos que podem ser 

vendidos. 

Cidadania; meio ambiente; 

empreendedorismo e 

economia familiar 

Em oficinas os participantes aprendem a transformar materiais 

que seriam descartados. Combinando proteção ambiental e 

eficiência econômica eles aprendem a fazer terrários em potes; 

potes decorados de vidros de maionese; puxa-saco a partir de 

garrafa pet, entre outros produtos a depender do 

conhecimento/habilidades dos participantes. 

Contratação de mão de obra 

temporária para o cadastro dos 

novos clientes 

Vagas temporárias de 

emprego 

O trabalho de cadastro dos novos clientes é feito por pessoas, 

preferencialmente mulheres e jovens, contratados na própria 

comunidade 

Embaixador Viva mundo – parceria 

com o Instituto Triângulo 

Reciclagem do óleo de 

cozinha e compra do óleo 

pelo Instituto. 

Parceria com o Instituto Triângulo – o Instituto desenvolveu um 

programa onde capacita pessoas para atuarem como uma 

referência para as questões ambientais, ajudando a comunidade 

e o meio ambiente. Essas pessoas deverão manter um ponto de 

entrega voluntária de óleo e serão remuneradas de acordo com 

o volume de óleo entregue ao Instituto.  
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Pandemia Covid-19: 

A Nota Técnica: Consultas Públicas e Engajamento com as Partes Interessadas em 

Operações Apoiadas pelo Banco Mundial na Presença de Restrições à Realização de 

Reuniões Públicas, sugere os canais online em substituição aos eventos presenciais. 

Tendo em vista a precariedade do atendimento com serviços de internet nos núcleos 

e dos aparelhos de comunicação utilizados, nossa estratégia está calcada no contato 

pessoal e na realização de encontros. 

Mesmo com as flexibilizações dos protocolos de prevenção do Covid-19, as ações 

serão destinadas a pequenos grupos e seguindo diretrizes estabelecidas pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Em todos os eventos, os participantes terão a 

temperatura aferida e serão orientados quanto a importância do uso de máscaras. A 

equipe irá cuidar para que o distanciamento entre os participantes seja respeitado e, 

sempre que necessário, irá disponibilizar máscaras descartáveis e álcool em gel. 

 

Pós-obra: 

Com a eliminação das ligações clandestinas e efetivação do abastecimento pela rede 

pública, os moradores passaram a receber as contas de água. A fase de entrega de 

contas deverá ser acompanhada, para dirimir dúvidas do Técnico de Atendimento 

Comercial Externo (TACE) quanto às rotas; verificar contas altas para orientações ao 

morador quanto ao uso racional da água e pesquisa de vazamentos internos; nesse 

momento outras dúvidas dos moradores, como atualização cadastral, poderão ser 

respondidas.  

O trabalho social será mantido na etapa de monitoramento dos resultados, serão 

ações de educação ambiental e sanitária com foco no uso correto da nova 

infraestrutura instalada, economia de água, direitos e deveres do cliente Sabesp. 

Outras ações podem e, certamente, serão pensadas a partir da manutenção do 

plantão social e do contato com lideranças e moradores que mais se aproximarem da 

equipe socioambiental. 

O Questionário de Avaliação Final das Ações Socioambientais – Programa Água 

Legal, poderá ser aplicado nessa etapa caso ocorram ações socioambientais com a 

população caso contrário, será aplicado ao final das obras. 
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6.4.1. Cronograma 

Tabela 7 – Cronograma inicial da equipe socioambiental 

Etap
a 1

 

ATIVIDADE MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 

Identificar as comunidades priorizadas para início das obras       

Elaborar PGSA       

Apresentar projeto para a(s) liderança(s)       

Recrutar moradores para contratação temporária       

Treinar os indicados       

Selecionar equipe       

Iniciar cadastro e o mapeamento das expectativas       

Capacitar colaboradores internos       

Etap
a 2

 

Apresentar o projeto para a comunidade       

Realizar o levantamento de demandas da comunidade       

Planejar ações socioambientais       

Executar ações socioambientais       

Realizar plantão social       

     
Etapa 1 - comunidades Forte Aliança, Nova Paris, Kotinda I e II, Condessa Matarazzo  
Etapa 2 - comunidades Forte Aliança e Nova Paris    

 

6.5. Indicadores 

A seguir listamos os indicadores do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, 

sugeridos.  

Tabela 8 – Indicadores Programa 

Indicador Descrição/Definição 

Pessoas atendidas com acesso a 
serviços de saneamento melhorados - 
Esgoto 

Número acumulado de pessoas que se 
beneficiaram pelas melhorias no sistema de 
esgotos (número de ligações executadas x 3,5 
pessoas) 

Beneficiários que percebem que os 
serviços de água e esgoto nas áreas de 
intervenção do Programa Água Legal 
apoiadas pelo Projeto refletem suas 
necessidades. 

Pesquisa com os beneficiários informada de forma 
desagregada por gênero. 
Percentual de beneficiários do Água Legal apoiado 
pelo Projeto que o avaliaram positivamente. 

Beneficiários satisfeitos com as 
atividades sociais realizadas nas áreas 
de intervenção do Programa Água 
Legal apoiadas pelo Projeto 

Pesquisa com os beneficiários informada de forma 
desagregada por gênero. 
Percentual de beneficiários do Água Legal apoiado 
pelo Projeto que avaliaram positivamente as 
atividades sociais realizadas pelo Projeto. 
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6.6. Plano de Comunicação 

O objetivo deste Plano é o de divulgar adequadamente os serviços a serem 

executados, mantendo a população, beneficiada e diretamente impactada, informada 

a respeito de todas as etapas, contribuindo para a redução da ansiedade e expectativa 

da população, minimizando os atritos decorrentes das atividades e, principalmente, 

sensibilizando sobre os benefícios, para que se sintam valorizados e parte do 

processo de melhoria da região. 

O público-alvo são as pessoas beneficiadas pelo Programa Água Legal.  

 

• Ferramentas e Peças de Comunicação 

Nesse item apresentamos ferramentas já aprovadas pela equipe de Comunicação da 

Sabesp. Lembrando que, após diagnóstico detalhado de cada núcleo, havendo 

necessidades específicas, apresentaremos ferramentas complementares. 

Destacamos que, alinhados às diretrizes da Comunicação Sabesp, não 

desenvolveremos perfis em mídias sociais ou atividades relacionadas à assessoria de 

imprensa, como o contato com rádios comunitárias e jornais de bairro. Essas 

atividades são de responsabilidade da comunicação institucional da Sabesp. Os 

eventos/ações realizados, que nós da equipe de comunicação da Vita Ambiental 

tenhamos interesse em divulgar, serão informados à comunicação Sabesp para 

avaliação e divulgação nos veículos de comunicação adequados. Essas informações 

serão divulgadas no grupo de WhatsApp com representantes das UGRs Freguesia do 

Ó e Santana e enviada à equipe da Superintendência de Comunicação (PC) por e-

mail ou WhatsApp, logo após a realização da ação, com breve descrição e fotos.  

Nos relatórios mensais serão divulgadas as mídias espontâneas de moradores e 

lideranças que chegarem ao nosso conhecimento. As redes sociais da Sabesp serão 

acompanhadas para verificação da divulgação das ações do Consórcio, link e dados 

que mostrem sua repercussão serão registradas nos relatórios mensais. 

Outras diretrizes ao trabalho de comunicação social são: 

• Sempre que possível serão utilizados materiais já desenvolvidos pela 

Comunicação Sabesp e pelo Programa de Participação Comunitário; 

• Ferramentas institucionais que desenvolvermos serão apresentadas à PC para 

aprovação, entendemos como material institucional, por exemplo, cartazes, 
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folhetos e comunicados, que levam informações do Programa e possam ser 

replicados em outros contratos.  

 

Tabela 9 – Ferramentas de comunicação 

MATERIAL CONTEÚDO DISTRIBUÍDO PARA PERIODICIDADE 

Comunicados 
(Anexo 1) 

Informação sobre início de 
obra 

Moradores e comerciantes 
do núcleo beneficiado 

1ª abordagem 

Carta para 
imóvel fechado –  

Apresentação do Programa 
Água Legal e solicitação para 
que o morador faça o 
agendamento do cadastro 

Morador ausente 

Sempre que o 
morador não é 
encontrado – 
imóvel fechado 

Folheto Água 
Legal 
 

Informação sobre o 
Programa 

Moradores e comerciantes 
do núcleo beneficiado 

Em reuniões de 
apresentação e na 
1ª abordagem 

Comunicado 
(Anexo 2) 

Informação sobre início da 
apuração de consumo pelo 
TACE 

Moradores e comerciantes 
beneficiados com a ligação 
de água 

Antes do início de 
leitura 

Folheto para 
individualização 
de água 
(Anexo 3) 

Informações sobre os 
benefícios da 
individualização do 
hidrômetro 

Moradores atendidos por 
economias 

Durante a obra e o 
período de 
monitoramento 
dos resultados 

Infográfico para 
pesquisa de 
vazamentos 
(Anexo 4) 

Informações para fazer 
pesquisa de vazamento nas 
instalações internas 

Moradores e comerciantes 
do núcleo beneficiado 

Após a ligação à 
rede pública 

Faixas 
informativas 

Frases divulgando o início do 
trabalho e a importância do 
programa 

Moradores e comerciantes 
do núcleo beneficiado 

No início do 
cadastro e/ou 
durante as obras 

Cavalete 
Apoio a sinalização da obra, 
indicando que tipo de 
serviço está sendo feito 

Moradores e comerciantes 
do núcleo beneficiado 

Durante as obras 

Card 
Mensagem sobre o início dos 
trabalhos 

moradores de grupos de 
WhatsApp de lideranças 

No início das obras 

Banner  
Identificação do programa 
em eventos 

Participantes de eventos Em qualquer etapa 

Crachá e 
camiseta 

Identificar a equipe de 
cadastro 

Moradores e comerciantes 
do núcleo beneficiado 

Período de 
cadastro 
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6.7. Mecanismo de Reclamação 

Além dos canais oficiais da Sabesp, será implantado serviço de atendimento 

telefônico, divulgado e acessível às comunidades beneficiadas pelo Programa. 

Também poderão ser usados aplicativos como o WhatsApp. 

Lembrando que todo o processo de comunicação está alicerçado no contato direto 

com os moradores. Assim, as equipes socioambiental e de comunicação percorrerão 

permanentemente as frentes de obras antes e durante a realização dos serviços, 

atendendo, informando, conscientizando sobre os benefícios, esclarecendo dúvidas, 

minimizando os problemas ocasionados pelas dificuldades de trânsito, 

congestionamentos, desvios, movimentação pessoal, vazamentos, buracos, poeira, 

entulhos, ruídos e divulgando material específico do Programa aos moradores do 

entorno das frentes de serviço. 

As demandas relacionadas à obra e à Sabesp seguirão o fluxo desenhado nesse item, 

outras demandas serão registradas em planilha e o morador será orientado no contato 

com a instituição competente e, sempre que possível, a equipe socioambiental da 

Contratada irá apoiar e intermediar a demanda por meio da rede de contatos 

estabelecida em cada local. Essa rede é formada minimamente por representantes 

dos aparelhos da saúde e assistência social municipal, secretaria de obras e meio 

ambiente também municipal e Sabesp, podendo agregar ONGs atuantes no território 

e outros interessados. 

Para melhor gestão, o registro das ocorrências será feito em planilha digital, conforme 

modelo apresentado pela Sabesp, e consolidado em relatórios mensais. 
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7. RELATÓRIOS 

O acompanhamento dos indicadores e execução do Programa Água Legal será 

acompanhado por meio de relatórios mensais que serão apresentados à Sabesp. 

Estes relatórios seguirão a estruturação prevista pelo modelo previamente 

disponibilizado pelo Consórcio GBP Metropolitano. 

  

Figura 10 – Fluxo de atendimento às demandas 
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8. ANEXOS 

Anexo 01 – Carta de apresentação do Programa Água Legal e contatos 
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Anexo 02 – carta anunciando o início da apuração de consumo 
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Anexo 3 – Folheto sobre os benefícios da individualização do hidrômetro 
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Anexo 4 – Infográfico Pesquisa de Vazamento 
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Anexo 5 – Tela do aplicativo para mapeamento das expectativas e perfil 
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Anexo 6 – Convite para reuniões/eventos 

 

 






















































































































































































