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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Descrição de Localização da Obra 

Através do Programa Água Legal, será realizada intervenção nas Comunidades que 

estão localizadas na região pertencente a Unidade de Gerenciamento Regional (UGR) 

Itaquera, que faz parte da Unidade de Negócio Leste – ML pertencente a Diretoria 

Metropolitana da Sabesp, sendo respectivamente: Na área de Cidade Tiradentes, as 

comunidades Barão Carvalho do Amparo, Barão de Benfica e Guilherme de Abreu Sodré; Na 

região de Itaquera, Campo do Caprichoso/ Jardim Eliane, Águia de Haia (Zorrilho) e 

Savoyzinho; e ainda na região do Arthur Alvim, a Comunidade Esperantinópolis.  

O contrato prevê a regularização de 3.890 ligações de água, a recuperação de 975 

ligações inativas, de 135 ligações com consumo zero (imóveis que estão ativos no sistema e 

não apresentam consumo), e a execução de 750 ligações de esgoto, por meio da implantação 

de novas redes de distribuição e coleta, como também a melhoria da infraestrutura nas 

localidades de Itaquera, com objetivos de recuperação de clientes, adesão de novos clientes 

e supressão da infraestrutura irregular.  

 

Tabela 1: Lista de Comunidades 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

3. GESTÃO DE LICENCIAMENTO 

Não há necessidade de Licença Ambiental, tendo como base à medida que a 

resolução SMA 54 de 19/12/2007 da SMA (dispõe sobre licenciamentos de 

empreendimentos urbanísticos e de Saneamento considerados de Utilidade Pública e de 

Interesse Social), dispensa a licença por se tratar de intervenção a ser executada em área 

de vulnerabilidade social e com redes de diâmetro inferior a 1000 mm. 

 

 

4. CONTROLE DO LICENCIAMENTO E REQUISITOS LEGAIS  

Abaixo apresentamos os requisitos legais referentes a este plano: 

● Resolução SMA-54, de 19-12-2007; 

● Lei Federal n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 

● Lei Estadual Nº 12.300/2006 - Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

● N°5.940/2006 – Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos 

e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a 

sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 
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● Portaria MINTER nº 53/1979 – Destinação e tratamento 

● Resolução CONAMA 001/90 – Poluição Sonora 

● Resolução CONAMA nº 257/1999 – Destinação de pilhas e baterias 

● Resolução CONAMA nº 275/2001 – Coleta Seletiva 

● Resolução CONAMA nº 313/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais. 

● Resolução CONAMA 348/04 - estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil, e dá outras providências. 

● Resolução CONAMA 362/05 - dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de 

todo óleo lubrificante usado ou contaminado, de modo que não afete negativamente o 

meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na 

forma prevista nesta resolução. 

● Resolução CONAMA 375/05- Portal da qualidade das águas  

● NBR 6016:1986, Avaliação do teor de fuligem no gás de escapamento de motor 

alternativo de combustão interna ACI, ciclo Diesel; 

 

       Para todos os terceiros e prestadores de serviço, o destino final dos resíduos será 

solicitada toda documentação que comprovem a situação legal, tais como: 

Licenças estadual/municipal; Alvarás; Cadastro Federal IBAMA; Cadastro Estadual de 

Comerciante de produtos de origem nativa da Flora Brasileira – CADMADEIRA; Cadastro 

municipal para transporte de resíduos – AMLURB; 

 

5. PLANO SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS  

5.1. Canteiro de Obras. 

 Consórcio DarwinTB - Itaquera, está localizado na Av. Líder 3241 – Cidade 

Líder – SP, a fase atual do cronograma de obras, encontra-se em finalização. A 

localização do canteiro de obras é estudada para se fixar em um ponto de fácil acesso 

as comunidades contempladas no programa, diminuindo o impacto logístico na obra. 

O layout formulado para oferecer agilidade para os colaboradores. 
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Foto 1: Faixada do Prédio. Foto 2: Canteiro / Baias 

Foto 3: Área Interna Foto 4: Área Interna 

Foto 5:  Área Interna Foto 6:  Área Interna 
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5.2  Plano de Ataque das Obras 

5.1.1. Plano Global  

O Plano de ataque de obra é caracterizado pelas fases e atividades para a execução 

das obras com o intuito de regularização das áreas já apresentadas, são essas fases: 

• Levantamento topográfico das áreas. 

• Concepção de projeto executivo.  

• Cadastramento dos imóveis e moradores. 

• Implantação de infraestrutura para o abastecimento de água e rede de coleta de 

esgoto. 

• Instalação de caixas UMA nos imóveis. 

• Execução das ligações de água e esgoto. 

• Supressão de ligações irregulares existentes. 

ANEXO 1 - CRONOGRAMA GERAL DE OBRAS – ITAQUERA. 

 

5.1.2. Plano detalhado para o Período de 3 Meses 

 O plano de ataque geral se repete a cada comunidade iniciada, posto isso o 

detalhamento dos 3 meses iniciais de obras é um recorte do cronograma geral de obra no 

plano global, resumido nos 3 primeiros meses de atuação do Consórcio. 

ANEXO 2 - PLANO DETALHADO - 3 MESES. 

 

5.2. Riscos e Impactos Identificados e Medidas Preventivas e Mitigadoras  

Os riscos e impactos foram apresentados na Matriz de Impacto, anexo 3, e todas as 

medidas preventivas e mitigatórias estão descritos nos planos, programas e controles 

ambientais item 5.5 deste relatório.  

ANEXO 3 – MATRIZ DE IMPACTOS. 

 

5.3. Interferências previstas e soluções 

Nos levantamentos prévios realizados pelo consórcio e pela SABESP nas áreas pré-

determinadas, não foi verificado interferência em cursos de água, como também não há 

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

comunidades contempladas no programa não se trata de áreas consolidadas. Com isso posto, 
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temos como resultado do levantamento prévio a não necessidade de compatibilização de 

projetos ou soluções imediatas para como outras concessionárias. Conforme avanço das 

obras será necessário novos estudos para verificação de interferências e a apresentação de 

soluções para elas. 

 

5.4. Planos, Programas e Controles ambientais. 

O consórcio irá aplicar os seguintes Programas Ambientais, desde o início das obras, 

conforme solicitado. 

Para a etapa de operação do empreendimento é prevista a continuidade dos 

Programas acima descritos, porém com alguns procedimentos e periodicidade específicas 

para as atividades referentes à etapa de operação do empreendimento. 

5.5.1 Plano de Controle de Trânsito  

A sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de 

sinalização vertical, horizontal, semafórica, de dispositivos e sinalizações auxiliares 

combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada 

e possam identificar seu: 

● Caráter temporário; 

● Que sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de 

acessibilidade;  

● Que os usuários sejam orientados sobre caminhos alternativos. 

Metodologia: Serão instalados placas, faixas e painéis no entorno das obras e no canteiro, 

avisando sobre as obras, limites de velocidade, presença de veículos pesados, presença de 

trabalhadores, entre outros. Será feita o isolamento das áreas afetadas e a correta 

sinalização para orientação de passagem para os moradores das comunidades. 

5.5.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

 Todo resíduo para ser armazenado, manuseado, acondicionado, transportado e ter 

definida sua disposição final, deve ser previamente caracterizado quanto a sua origem, 

propriedades físico-químicas e composição, conforme legislação específica, e posteriormente 

serem classificados. 
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A classificação dos resíduos foi realizada nos termos das Normas Técnicas Brasileiras 

10.00:2004, de acordo com as designações: Resíduo classe I – Perigosos; Resíduos classe 

II – Não perigosos: Resíduos classe IIA – Não inertes, Resíduos classe IIB – Inertes.   

SEGREGAÇÃO/COLETA SELETIVA: Esta etapa visa assegurar a correta segregação dos 

resíduos gerados na obra como, papelão, canos e tubos plásticos, entulhos, madeira, e 

aqueles gerados no canteiro de obra como, resíduo orgânico proveniente de sanitários e 

refeições, resíduos recicláveis de escritório e da obra de a qual deve seguir à padronização 

de cores da coleta seletiva. Deve ser iniciada no momento da geração, evitando-se a mistura 

de resíduos, objetivando-se o reuso, recuperação, reciclagem e tratamento. Para tal, é 

adotado o seguinte padrão: 

COR DO COLETOR DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO

AZUL
Papéis recicláveis

Todos os tipos de papéis secos e limpos como: folhas de computador,

Papel toalha, embalagens de produtos não perigosos, papelão.

VERMELHO
Plásticos

Todos os resíduos de materiais plásticos (canetas, copos, embalagens

plásticas, sacos plásticos, etc.)

AMARELO
Metais

latas, restos de peças metálicas pequenas, pregos, fios de metal, arames

e parafusos;

VERDE
Vidros

Todos os materiais de vidro recicláveis descartados (embalagens,

garrafas, etc.)

MARROM
Resíduos orgânicos

Todos os descartes de materiais orgânicos, restos de alimentos, frutas,

resíduso de sanitários, etc.

CINZA
Outros

Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível

de separação.

LARANJA

Não recicláveis com 

descarte apropriado Baterias de celulares e pilhas alcalinas  

Tabela 2: Coleta Seletiva. 

 

MANUSEIO, ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO: Todo o 

pessoal envolvido no manuseio dos resíduos recebe orientação prévia quanto aos cuidados 

e diretrizes básicas para a atividade. Os sacos contendo resíduos recicláveis são 

acondicionados e armazenados separadamente dos resíduos orgânicos, e são 

acondicionados temporariamente em caçambas de 1000 litros e tambores de 200 litros.  

- Resíduos Sólidos Classe I 

Os resíduos sólidos perigosos são armazenados em área coberta, devidamente 

pavimentada e de limitada fisicamente. O mesmo contempla um sistema de contenção de 

vazamentos, placas de sinalização, sistema de combate a incêndio afixado em local visível, 

longe do trânsito de veículos, de áreas alagadas, úmidas ou próximas a corpos d’água. 

Os resíduos sólidos perigosos são acondicionados em tambores ou similar, de modo 

a atender as condições técnicas de segurança.  

 DESTINAÇÃO E TRANSPORTE: Todo o resíduo gerado durante as atividades da obra será 

retirado e transportado por empresa licenciada. O material reciclável segregado será retirado 

quando a área/dispositivo de armazenamento temporário alcançar 80% da capacidade de 

armazenamento.   
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Os resíduos orgânicos são retirados pela coleta pública, os resíduos recicláveis serão 

encaminhados para cooperativa de reciclagem da região, entulhos e solo de bota fora serão 

encaminhados para aterro sanitário devidamente licenciado para descarte desses resíduos. 

Os resíduos perigosos serão destinados para tratamento adequado conforme sua 

classificação, aterros classe I ou incineração.  

 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL:   

Efluentes sanitários: Os efluentes gerados nos sanitários são destinados à rede pública de 

coleta de esgotos do município através da fossa séptica. 

 

Resíduos sólidos: Os resíduos sólidos recicláveis são encaminhados para cooperativa de 

reciclagem, a partir de onde podem ser reaproveitados. O lixo orgânico recolhido é 

encaminhado para aterro licenciado. 

 

Pilhas, baterias e lâmpadas: As pilhas e baterias são armazenadas nas dependências do 

apoio administrativo até atingirem um número suficiente para serem devolvidas ao fabricante, 

porém na impossibilidade de assim fazê-lo, elas serão enviadas para aterro classe I, 

devidamente licenciado. As lâmpadas fluorescentes são armazenadas temporariamente, de 

onde são enviadas para disposição final e/ou tratamento. 

 

Resíduos da construção civil: Os resíduos provenientes da manutenção e reparos das 

edificações serão destinados para caçambas específicas, onde serão armazenados 

temporariamente até a destinação adequada deles que será realizada pela empresa 

gerenciadora de resíduos contratada. Efluentes resultantes de uma eventual ação de combate 

a incêndio receberão tratamento de acordo com a NBR 10004. 

 

Controle do Processo: O controle dos resíduos será feito por meio de planilhas de controle 

dos resíduos sólidos, as quais apresentam a identificação, quantificação, qualificação, 

transporte e a destinação final, quer seja resíduo reciclável ou não, facilitando sua 

rastreabilidade. Os desvios observados no processo de gerenciamento de resíduos serão 

considerados como anomalias, registrados e tratados. 

5.5.3  Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações de Emergência 

 

 Este plano contém as definições de responsabilidades e ações para atender uma 

emergência. Ele analisa os riscos inerentes a cada ponto sensível levantado e prevê todas as 

ações a serem desenvolvidas para neutralizar ou minimizar as consequências de acidentes, 
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proteger a vida humana, a fauna e a flora, descontaminar e recuperar o meio ambiente e 

proteger a propriedade particular. 

 

    Metodologia: 

● Orientar: pessoas e equipe responsáveis pelo atendimento a emergências, definindo 

as primeiras ações a serem adotadas e os recursos humanos e materiais disponíveis; 

● Estabelecer procedimentos técnicos e eficazes: para atendimento a emergências, com 

base em legislações e normas brasileiras; 

● Atuar de forma organizada e eficaz: em emergências, para que a estratégia de 

combate implementada possa neutralizar os efeitos ou minimizar suas consequências; 

● Identificar, controlar e extinguir as situações emergenciais: no menor espaço de tempo 

possível; 

● Evitar ou minimizar: os impactos negativos dos acidentes sobre a população da área 

afetada, ao meio ambiente, a equipamentos, instalações e terceiros. 

 

5.5.4 Controle de Efluentes Líquidos 

 

 Os efluentes dos vestiários são ligados à rede de esgoto e é feita manutenção e 

limpeza três vezes por semana nos banheiros químicos. 

 

5.5.5 Monitoramento de Ruído 

 

 O presente Plano é fundamentado na Resolução CONAMA 001 de Março de 1990 e 

na NBR 10.151 (2000), Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da 

Comunidade, Procedimentos da ABNT, sendo composto por ações de acompanhamento e 

controle. O indicador ambiental a ser utilizado para avaliar a situação sonora é o nível sonoro 

tanto na AID (Áreas de Influência Direta) quanto na ADA (Áreas Diretamente Afetadas) de 

acordo com a métrico presente na ABNT NBR 10.151 (2000), associada à Resolução 

CONAMA 001 (1990). 

 

O nível medido será comparado ao Nível Critério de Avaliação (NCA) admissível, a partir das 

medições in loco e da norma supracitada. Quando as fontes de ruído forem responsáveis pela 

geração da energia sonora acima do NCA ou alterarem, devem receber ações mitigadoras 

que podem ser a implantação de barreiras acústicas, definição de horários e locais específicos 
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para atividades ruidosas ou substituição de componentes desgastados.  

 

Procedimento: Durante a obra o monitoramento do nível de pressão sonora deverá ser 

realizado por empresa especializada com periodicidade semestral e medições feitas no 

canteiro de obras ou a qualquer momento que o nível de pressão sonora obtido não atender 

as normas ambientais. 

 

Frequência das Campanhas de Controle: Para acompanhamento dos níveis de ruído 

gerado pelo empreendimento, deverão ser realizadas campanhas de monitoramento com 

periodicidade semestral. 

Apresentação dos resultados: A apresentação dos dados de monitoramento 

consolidados ao órgão ambiental deverá ser feita através dos relatórios semestrais de 

acompanhamento. 

 

5.5.6   Monitoramento de Poluição Atmosférica 

 

A implantação deste Programa justifica-se pela possibilidade de controle da emissão 

de gases poluentes, gerando uma melhoria da qualidade ambiental. Para o monitoramento 

e melhoria da qualidade do ar, deverá ser monitorada periodicamente a emissão de fumaça 

preta nos equipamentos e veículos, próprios e de terceiros, com motores a diesel através 

da Escala Ringelmann reduzida. 

Para minimizar as emissões de poluentes dos veículos e equipamentos, deverão ser 

executadas manutenções corretivas para adequar aos níveis de emissões permitidos pelas 

leis e normas aplicáveis nos veículos que apresentem no monitoramento emissões acima 

dos níveis permitidos. Concomitantemente, deverão ser feitas manutenções periódicas em 

todos os veículos e equipamentos utilizados, conforme orientações dos respectivos 

fabricantes. 

Os indicadores de poluição serão estabelecidos conforme o que preconiza o art. 1º 

da Portaria Minter nº 100 de 14 de julho de 1980 do Ministério do Interior, cuja redação traz 

o seguinte: 

 

“A emissão de fumaça por veículos movidos a óleo diesel, em qualquer regime de 

trabalho, não poderá exceder ao padrão nº 02 (dois), na escala Ringelmann, quando 

testados em localidade situada até 500 (quinhentos) metros acima do nível do mar (...)”. 
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Portanto de acordo com a Escala Ringelmann, os valores da escala 02 são de 

densidade colorimétrica (%) de 40 e de espessura das linhas (mm) 2,3. 

 

Descrição: Os critérios ambientais adotados para verificação dos níveis de emissões 

atmosféricas são indicados pela NBR 6016:1986, esta Norma prescreve o método de 

avaliação do teor de fuligem no gás de escapamento de motor alternativo de combustão 

interna ACI, ciclo Diesel, de injeção direta ou indireta, com ou sem superalimentação e em 

qualquer código usual de trabalho, utilizando a Escala Ringelmann reduzida. 

 

Procedimento de Medição 

 

Escala Ringelmann:  

1° Posicione-se de costas para o sol e segura o cartão com o braço totalmente estendido 

2° Compare a fumaça vista pelo orifício com o padrão colorimétrico, determinando qual a 

tonalidade da escala que mais se assemelha com a tonalidade (densidade) da fumaça. 

3° Para medição de fumaça emitida por veículos, o observador deverá estar a uma distância 

de 20 metros a 50 metros do tubo de escapamento a ser observado. 

 

Apresentação dos resultados: Os registros das medições na fase de operação deverão 

seguir os mesmos critérios adotados para registros dos dados de monitoramento da fase de 

implantação. A apresentação dos dados de monitoramento consolidados ao órgão ambiental 

deverá ser feita através dos relatórios anuais de acompanhamento. 

 

        Foto 7: Escala Ringelmann 
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5.5.7  Interferência em APP e Controle de proteção e supressão de vegetal 

 

Este programa tem como objetivo estabelecer procedimentos para minimizar impactos 

decorrentes da supressão de vegetação e intervenções em APP, por meio de ações 

ambientais, a serem adotadas durante as atividades, e de medidas de controle e 

monitoramento eficientes. Os objetivos específicos deste programa serão: 

● Atendimento aos requisitos legais aplicáveis à matéria; 

● Propor medidas que minimizem o impacto ambiental, decorrente da atividade de 

supressão, através da adoção de técnicas adequadas para remoção e 

recomposição quando necessário.  

 

Metodologia: Caso haja qualquer nova intercorrência que acabe por demandar ações de 

supressão vegetal, que podem variar desde arbustos ou mesmo árvores, deverá ser 

antecipadamente informada à SABESP, e se houver a necessidade, posteriormente, será 

solicitada a autorização dos órgãos responsáveis e atendidas, dentro do presente PGSA pela 

executora da obra, todas as exigências legais e de compensação indicadas. 

Acompanhamento e Avaliação: O acompanhamento deste Programa deverá ser 

realizado por um engenheiro ambiental com experiência. A avaliação do próprio impacto 

causado sobre a vegetação e os resultados obtidos no programa deverá ser feita através 

das análises técnicas baseadas na comparação dos dados obtidos no diagnóstico e do 

resultado através da mensuração do volume obtidos e serão apresentados, contendo as 

principais conclusões acerca dos impactos verificados sobre a vegetação e áreas atingidas  

 

Paisagismo: O paisagismo será implantado de acordo com a necessidade de execução e 

nas quantidades previstas. A manutenção do paisagismo implantado   seguirá padrão usado 

pela construtora, com relação a insumos, tratos culturais e periodicidade pré-definidas. 

 

5.5.8 Controle de emissão de poeira  

 

 A poeira é um dos problemas que abrange as obras, e deve ser monitorado, pois 

prejudica a tanto da vizinhança local, quanto dos próprios trabalhadores.  Para isso, foram 

desenvolvidas ações para minimizar esses impactos.  

 

     Metodologia: Para o controle no período da obra, a terra que é movimentada nos canteiros 

seja sempre umedecida. Se o terreno possui vegetação, ela deve ser removida 
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gradativamente, para evitar que a terra fique exposta à ação dos ventos. No transporte 

lançamento de terra da retroescavadeira para as caçambas dos caminhões de uma altura 

menor para que reduza a quantidade de poeira que é dissipada no ambiente. 

A lavagem dos pneus dos caminhões antes de saírem dos canteiros evitaria que os 

veículos espalhassem lama pelas ruas, que ao secar pode seria levada à atmosfera pelos 

ventos. Nas demolições, o uso de barreiras físicas e a aspersão de água podem reduzir o 

espalhamento da poeira. 

 

5.5.9 Controle de erosão e assoreamento de corpos d’água 

 

Esse programa objetiva apresentar medidas para minimizar a ocorrência de movimentação 

de massa e perda de solo e seu carreamento para corpos d’água no entorno do 

empreendimento, além de recuperar todas as áreas degradadas e não deixar a possibilidade 

de as obras gerarem passivos ambientais. 

As ações operacionais a serem desenvolvidas no âmbito deste programa visam 

promover a recomposição do equilíbrio em áreas porventura desestabilizadas e com 

processos erosivos desencadeados, como também evitar instalação desses processos, 

contribuindo para a redução da perda de solos e de assoreamento da rede de drenagem, e 

enfatizar os aspectos da revegetação como forma de recuperação. 

Cabe destacar os seguintes itens de prevenção contra processos erosivos: 

• As atividades de terraplanagem devem ser bem planejadas e operadas de modo 

que não haja movimentação de terra desnecessária ou além dos limites 

estabelecidos pelo projeto; 

• Realizar a elaboração do cronograma das obras de modo que as atividades de 

terraplanagem sejam realizadas em épocas com baixa pluviosidade; 

• Adotar providências e implantar dispositivos que impeçam o carreamento de 

sedimentos para os corpos d’água. Estas providências, a serem implantadas nos 

casos de desmatamentos e limpeza de terrenos nas proximidades dos corpos 

d’água envolvem, por exemplo, a construção de valetas para condução das águas 

superficiais, a instalação de contenção de sedimentos com sacarias, manta 

geotêxtil, muro de arrimo etc. 

  Os pontos de lançamento das drenagens pluviais deverão estar no nível de base 

da drenagem natural; 

Frequência das Campanhas de Controle: Verificar visualmente, durante toda a obra, 
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formação de processos erosivos e consequentes carregamentos de sedimentos para cursos 

d’água e dispositivos de drenagem de águas pluviais, além de indícios de instabilidade 

geotécnica. 

Apresentação dos resultados: Deverão ser apresentados relatórios mensais durante toda 

a etapa de implantação das obras, devendo se estender na fase de operação ou enquanto 

for necessário. 

5.5.10 Procedimentos para desmobilização de frente de trabalho 

Ao final das obras, 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 e estável geotecnicamente. 

Apresentação dos resultados: Os resultados serão apresentados por meio de relatórios 

fotográficos. 

 

5.5.11 Plano de Gestão de Segurança, Higiene, Medicina, Vivência e Meio Ambiente do 

Trabalho 

 

Este plano estabelece regras, orientações e procedimentos para garantir 

a segurança dos operários no canteiro de obras.  Entre os objetivos desse plano estão 

preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e coibir a realização de atividades 

em condições precárias ou que exponham a saúde do trabalhador a riscos. 

 

Metodologia: Implantação de programas que visam a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores, como: 

• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

• Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

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

• Investimento em Equipamento de Proteção Coletiva (EPC), em Equipamento de 

Proteção Individual (EPI); 
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5.5.12  Educação Sanitária e Ambiental e código de conduta dos Trabalhadores 

 

Educação ambiental é o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, além disso, é essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. 

A Lei n° 9.795 de 27 de abril de 1.999, em seu artigo 3° inciso V, ressalta que: “Como 

parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, 

incumbindo às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e o controle 

efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo 

produtivo no meio". 

É nesse contexto que o Consórcio deverá desenvolver ações que promovam a 

educação ambiental, para estimular ações que resultem na qualidade de vida tanto dos 

funcionários quanto da população que vive ao redor do empreendimento. Além disso, 

deverá criar mecanismos de cooperação para o desenvolvimento da prática de educação 

ambiental, e ainda integrar ações na área de educação ambiental promovendo a 

conscientização das pessoas envolvidas na utilização da área em relação aos recursos 

naturais para, dessa forma, contribuir direta e indiretamente com a ampliação da percepção 

e da consciência ecológica dos funcionários e da população, bem como para a promoção 

do refinamento do sentido da cidadania nos atores envolvidos com a atividade. 

Este programa tem como objetivo amplo promover a difusão das informações            

sobre o meio ambiente, de forma a discutir, a partir de um processo de aprendizagem 

ambiental, mudanças de posturas e atitudes frente a este tema, de modo que práticas 

possam ser adotadas na rotina de trabalho dos públicos envolvidos, a fim de aumentar sua 

conscientização ambiental e reduzir os impactos ambientais sob os quais estes têm 

influência. 

A implantação deste Programa visa atingir os seguintes objetivos: 

● Consolidar os canais de comunicação entre o empreendedor e os seguintes 

públicos-alvo: 

O Público-alvo: público interno e externo; 



                             

19 

 

 Dar continuidade à integração entre o empreendedor e as empresas subcontratadas; 

● Promover a melhoria ambiental no canteiro de obras e nas comunidades; 

● Fazer de cada empregado um “fiscal” ambiental de seus processos produtivos, 

atentos para a correta utilização dos recursos a fim de se obter melhorias e ganhos 

ambientais; 

● Promover um melhor funcionamento da coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Estratégia: 

● Ministrar palestras educativas com ênfase nas características locais, destacando-

se áreas especiais existentes na área de influência da obra; 

● Os colaboradores receberão treinamentos os quais orientarão quanto aos 

procedimentos ambientalmente corretos no exercício de suas funções, tornando-os 

assim responsáveis pelas práticas conservacionistas em seu ambiente de trabalho; 

● A empresa disponibilizará material didático informativo, como cartilhas, folders e 

banners para que sejam entregues e/ou distribuídos para os colaboradores e 

moradores das comunidades. 

 

Interferência com a Comunidade: As obras são localizadas em meio a comunidade. Os 

ruídos serão monitorados, resíduos serão armazenados internamente, destinados 

corretamente e toda movimentação de terra será feita com caminhões cobertos e será 

realizada umidificação do solo sempre eu necessário. 

 

5.5.13 Plano de ações relacionadas ao cumprimento das medidas de prevenção contra 

a COVID-19 

 

 A campanha ocorre no ambiente de trabalho, obedecendo normativas sobre 

segurança, distanciamento social e utilização de máscaras e álcool em gel. Para levar as 

informações de forma mais direta, utilizamos do instrumento diálogo, e ainda realizamos a 

entrega de material impresso, com devidas orientações, para evitar a disseminação e 

contaminação do vírus SARS- COVID19. 

Objetivo: Criar um ambiente de trabalho seguro, pensar o impacto social que a doença 

necessita para ser barrada, e informar sobre atualizações do vírus e condutas que precisam 

ser adotadas no período. 
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Caracterização: A necessidade se deu pela implementação da Fase Emergencial do Plano 

São Paulo, a equipe avaliou a importância em disseminar o direito ao acesso de informações 

qualificadas para contribuir com o comportamento social que ajuda ao momento crítico que 

está levando ao colapso do sistema de saúde no Estado. Devido ao Consorcio ter um número 

grande de trabalhadores, que estão transitando nas comunidades, foi necessário trazer a 

reflexão de que o cuidado deve ser redobrado no período.   

 O espaço foi organizado com a marcação em solo dos locais para o distanciamento 

social, para os funcionários se posicionaram sobre as marcações.  Foi realizado uma 

conscientização dos funcionários quanto a obrigação das máscaras com troca periódica em 

todos os locais da empresa: canteiro, veículos, espaços de convivência e durante a obra. 

 Também se salientou sobre a importância do comportamento social adequado em 

tempos de pandemia, orientações da OMS e as condições do Sistema de saúde, com 

informações fornecidas por sites oficiais, trazendo a reflexão de que somente pela unidade 

nessas ações é que será possível enfrentar a Pandemia, tendo em vista que não há 

medicamentos preventivos ou que façam o tratamento. 

 

6. PLANO SOCIAL 

6.1. Perfil das Comunidades 

Os projetos sociais a serem desenvolvidos se alinham com as necessidades de privação 

de renda e intensificação das condições de trabalho que se aprofundaram com a Pandemia, 

auxiliando o processo de formação de novas práticas profissionais, incentivando e 

desenvolvendo saberes para as mulheres que são provedoras econômicas. 

No acompanhamento inicial, para conhecer as comunidades e lideranças, que 

denominamos de pré - PGSA, momento que antecipou a elaboração do documento, foi 

possível identificar as características mais relevantes, das regiões beneficiadas pelo 

Programa. 

Comunidade Barão Carvalho do Amparo: A partir do contato inicial, durante a Visita 

Técnica, na região, observamos algumas características e condições importantes que 

descrevemos, como: a área possui vias de terra e pavimento rústico, a vulnerabilidade é 

evidente na realidade dos moradores, o terreno é de difícil circulação, sendo a maioria das 

vias com pavimentação em terra, ou em concreto, há ruas de acesso que, passam por dentro 

de propriedades privadas, algumas vias, só é possível transitar, entre elas, algumas 

travessas, não apresentam mobilidade e não permitem acesso para veículos. Pela construção 
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das habitações, que se distribuem e alvenaria e madeira, percebe-se que há a precarização 

tanto para os recursos com as obras, quanto os espaços destinados para a vivência de grupos 

familiares. 

Durante a Visita, houve a observação de grande número de adultos, nas ruas, obtivemos 

a informação que é crescente a situação, acompanhando os indicadores nacionais, onde 

estima-se que 3,3 milhões de pessoas estavam desempregadas em 2020, o que corresponde 

a acréscimo de 100 mil em relação a 2019. (Fundação Seade).  

A Barão Carvalho do Amparo, divide-se em 4 partes: 1- Dom Marco; 2- Terra Nascente; 

3- Nova Quintino e 4- Padre do Morro, tendo organizações sociais distintas, com a distribuição 

de representantes, para auxiliar na representatividade da comunidade. 

O território apresenta a existências de equipamentos e prestações de serviços públicos, 

há um CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, na saída da comunidade, bem 

como no entorno existem várias escolas municipal e estadual, o acesso via transporte público 

é possível, nas ruas principais, além de Unidades Básicas de Saúde- UBS, bem próximos, 

além de centros de cultura e áreas comunitárias, como praças e parques. Há também o 

serviço de coleta de lixo, semanal, na área há espaços que estimulam as separações dos 

itens que seriam descartados e podem passar a ter reutilizado, com a Coleta Seletiva, 

condições que direcionaremos para a o acompanhamento socioambiental. 

A rua Padre do morro, possuí a especificidade de apresentar uma “nascente de água”, 

onde a comunidade, mantém os cuidados para que não seja danificada pelos moradores ou 

mesmo que sofra quaisquer problemas, com as obras do Programa, para tal situação 

tomaremos todos os cuidados referente aos possíveis impactos.  

Algumas regiões na área possuem vários problemas quanto a mobilidade urbana, 

dificultando o trânsito das próprias pessoas residentes, dentre elas o acesso da travessa Beija 

Flor, que limitam a possibilidade de receber quaisquer acessos em situações emergenciais, 

situação que frisa a importância de criar estratégias para que a comunidade possa receber 

condições adequadas para erradicar tal problema, como a abertura de vias de acesso, como 

também a criação de uma escada. 

Há muita força de relações sociais na região, a Associação é organizada legalmente, há 

setores em disputa pelas direções, o que apontamos como positivo, já que direciona a mais 

benefícios para os moradores, atualmente a região passou por uma nova fase de Ocupação, 

o que vem causando alguns conflitos entre os moradores, no entanto, destacamos que 

nenhuma destas gerou impacto negativo, a aceitação quanto aos benefícios advindos com o 

Programa, se tornaram evidentes e bem aceitos por todos. 
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Comunidade Barão de Benfica: A composição da região onde se situa as habitações, 

caracteriza-se em experimentar todo o contexto provocado pela Alta Vulnerabilidade Social, 

a ocupação na região ocorreu de forma intensa, de acordo com relatos das lideranças locais, 

atualmente as residências são em sua maioria de alvenaria, as vias de terra ou pavimento 

rústico, não foi identificado dificuldade de acesso nas vias principais. As travessas internas da 

comunidade são estreitas, algumas com dificuldades para a mobilidade urbana, a maioria não 

possuí pavimentação, sendo as vias em piso rústico.  

Ocorreram novas ocupações, fazendo divisa com a comunidade, o espaço se identifica 

como Comunidade do Seu Machado, onde o terreno está em disputa judicial. As habitações 

são precárias, em sua maioria de madeira, não foi identificado se estes moradores também 

receberão o benefício do programa. 

A Associação de moradores organiza campanhas contra a fome, principalmente em 

decorrência da situação que se expande com a pandemia de COVID-19, de intensificação das 

vulnerabilidades. Ocorrendo a distribuição de alimentos, sempre que consegue obter 

doações. Identificamos também que são desenvolvidos projetos para os adolescente e jovens, 

direcionados aos esportes, com o time "Favela Benfica", eles fazem a escolinha de futebol e 

participam de muitos campeonatos. Atualmente precisaram parar, devido a Pandemia. 

Foto 8: Delimitação da Comunidade. Tabela 3: Detalhamento da Comunidade. 
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Foi possível identificar, que o Tráfico, possui forte poder na Comunidade, durante a Visita, 

constatamos o “Fluxo de Trabalho”, ocorrendo, com reuniões, divisões de tarefas, “olheiros” 

e por diversas vezes, fomos acompanhados por algum membro do Comando. Nos foi 

informado quanto a existência de regras próprias e limitações de convivências, tivemos 

algumas limitações com fotografias em algumas áreas, e solicitamos que a Associação 

informe ao Comando, sobre as necessidades de produzir esse material, bem como que 

passaríamos a estar mais presente da região. 

 

        Foto 9: Delimitação da Comunidade. 

Comunidade Savoyzinho: A área receberá pelo Programa as obras de saneamento com o 

Esgoto e Adequação da rede para a regularização de água. A Comunidade esteve favorável 

ao Programa, já esperava a oferta do serviço e todos os moradores foram receptivos. 

Em Visita Inicial, acompanhada pelas lideranças, foi possível perceber que há os limites de 

controle dos representantes da região, quando em alguns momentos tivemos limitações 

determinadas pelo Tráfico, durante a visita, não podemos realizar imagens e nem mesmo 

entrar em algumas ruas, principalmente na “rua do escadão”. Percebe-se que a situação de 

Alta Vulnerabilidade é mais evidenciada em algumas ruas, do que em outras, as 

características de habitações, são bem distintas, com construções em alvenaria e outras em 

madeira. As ruas apresentam características de regiões em alta vulnerabilidade social, tem 

vias que são extremamente estreitas, outras que são “escadas”, sem a adequação do piso, 

ou ainda, algumas que estão nos limites dos córregos.  

        Tabela 4: Detalhamento da Comunidade 
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A comunidade apresenta lideranças que se relacionam, com conselhos de direitos e de saúde, 

sendo responsáveis pelo direcionamento e estratégias que atendam as demandas da 

população, a Associação de Moradores, possui sede e área destinada para esporte e lazer, 

além de equipamentos e serviços públicos, como escolas de ensino fundamental e médio, 

unidades de saúde, conselho tutelar, coleta de lixo e atendimentos em CRAS- Centro de 

Referência de Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade Água de Haia (Zorrilho):  localizada no Conjunto Habitacional Águia Haia, área de 28 km², 

com o início das ocupações em 1982, atualmente a estimativa do número de moradores é de 2.000 

pessoas, em 500 domicílios, que demonstraram uma boa expectativa na realização do Programa no 

abastecimento regular de água tratada. A Associação de moradores tem bastante engajamento e 

comprometimento com as demandas da população, realizando campanhas de fome com distribuição de 

marmitas e cestas básicas, além de projetos sociais e culturais. 

As estruturas das habitações são mistas, em alvenaria e madeira reaproveitada, evidenciando a alta 

vulnerabilidade dessa população. É importante a caracterização que, assim como as demais 

comunidades da Zona Leste de São Paulo, é identificado a estrutura de aglomerados subnormais e nas 

relações sociais, a interferência do tráfico, podendo existir regras e limitações seguidas pelos moradores 

e, consequentemente, pela equipe do Consórcio, com o intuito de respeitar o espaço de vivência de todos.  

No território da comunidade, há serviços e equipamentos públicos, como, CEI – Centro de Ensino Infantil, 

Escola estadual, AMA- Assistência médica Ambulatória, UBS – Unidade Básica de saúde, ETEC – Ensino 

Técnico, linhas de ônibus, Distrito Policial, entre outros, que são de fácil acesso e contemplas as 

necessidades e acessos dos moradores da área. 

Tabela 5: Detalhamento da Comunidade Foto 10: Delimitação da Comunidade 
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Comunidade Benedito Salgado Cambalacho: localizada em Vila Nhocuné, Arthur Alvim, Zona Leste 

de São Paulo, com 10 Km², teve início das ocupações em 1983, atualmente com 80 domicílios, dos quais, 

vivem cerca de 320 pessoas. A população vivencia altas privações sociais, econômicas, que resultam na 

alta vulnerabilidade, situação identificada com muita frequência nos residentes de aglomerados 

subnormais.  

As habitações demonstram variações em suas estruturas, entre alvenaria e madeira 

reutilizada, as vias e travessas de moradias apresentam condições precárias, que dificultam a mobilidade 

urbana, não sendo de fácil acesso para o serviço de coleta de lixo e iluminação pública, o que resulta no 

adoecimento da população pelo descarte incorreto dos resíduos e situações de risco com a falta de 

iluminação. Possíveis condições de relação com o tráfico dentro do território.  

Foto 11: Delimitação da Comunidade 

 
Tabela 6: Detalhamento da Comunidade 
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Dos serviços e equipamentos públicos, identificado a presença de escolas de educação 

infantil e médio, AMA – Assistência médica Ambulatória, UBS – Unidade Básica de Saúde, CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social, linhas de ônibus e Estação de Metrô Arthur Alvim.  

Foto 12:  Delimitação da Comunidade 

 

    

Comunidade Jardim Eliane- a região, localiza-se em um distrito Cidade Líder, em São Paulo, possui 

uma área de 36 Km², o número de domicílios é de aproximadamente 1500 habitações, estima-se que a 

média populacional corresponde a 6.000 pessoas que vivencial a realidade local.  

A história dessa comunidade inicia-se com as primeiras ocupações, no ano de 1987, e até os dias 

atuais apresenta a precariedade quanto ao acesso de serviços como a exemplo, a inexistência de 

iluminação pública, e a coleta de lixo que não contemplam a população total, tais pontos evidenciam a 

alta vulnerabilidade vivida. Por apresentar a composição de moradias em aglomerados subnormais, com 

grandes números de famílias, é evidente a necessidade dos serviços básicos, que garantam a dignidade 

e atinjam em maior grau a preservação da saúde dos moradores, principalmente nesse estágio em que 

o mundo vem passando por uma Pandemia e que necessita do acesso à água para evitar a proliferação 

da doença, benefício que será atribuído pelo Programa. Vale frisar que em acompanhamento com as 

lideranças locais, houve o apontamento de que durante o final de 2020 e início de 2021 a comunidade 

enfrentou um dos maiores números de contaminações na região da Zona Leste. 

A estrutura das habitações apresenta o padrão de construções mistas, em alvenaria e madeira 

reutilizada, travessas estreitas e com situações que dificultam a mobilidade urbana. Das condições 

socioeconômicas apresentadas na região, pode-se verificar que houve o aumento do desemprego, a 

alteração do acesso aos alimentos e a intensificação da pobreza, fatos que foram apontados pelas 

Tabela 1: Detalhamento da Comunidade 
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Organizações Sociais e Associação de Moradores que vem executando ações de distribuição de 

alimentos e em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a concessão de leite. 

Outro indicador que possui bastante relevância, é a forte presença do tráfico, no comando das 

atividades financeiras locais, e dos direcionamentos para as relações sociais.  

 Dos serviços e equipamentos, há linhas de ônibus próximas, UBS – Unidade Básica de Saúde, 

Escolas de ensino infantil e médio, praças para o lazer, hipermercado, Shopping Aricanduva, a estação 

de metrô mais próxima é da Arthur Alvim. 

    

 Foto 13: Delimitação de Comunidade 

 

  

    Comunidade Esperantinópolis - localizada no bairro Vila Nhocuné, possui uma área territorial de 

34Km², e contém aproximadamente 350 habitações, com o Programa aproximadamente 1.400 pessoas 

serão beneficiadas. A ocupação no local iniciou no ano de 1985, atualmente, há coleta de lixo, iluminação 

pública e drenagem pluvial.  

Os processos construção e transformação do espaço geográfico, correspondem ao perfil 

urbanístico, das áreas periféricas, muito recorrentes nas regiões em que desenvolveremos o Programa.  

Dos serviços e equipamentos públicos, foi encontrado para atender a demanda, a existência de 

Serviços de Assistência Social, como: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, e Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da rede Educacional, a oferta de Escolas de Ensino Infantil e 

Médio. Relaciona aos equipamentos de Saúde, identificamos, AMA – Assistência médica Ambulatória, 

Tabela 8: Detalhamento da Comunidade 
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UBS – Unidade básica de Saúde. E ainda como serviços, há a coleta de lixo, regular e a existência dos 

serviços de transporte público. 

 

 

 

 

      Comunidade Guilherme de Abreu Sodré:  localizada no Bairro Cidade Tiradentes, com 

área de 17 Km², apresenta em média 260 habitações que agrupam em torno de 1040 pessoas 

residentes. Das moradias a maioria possui, estrutura em alvenaria e vias de terra, há a 

possível existência do tráfico, podendo haver limitações e regras de convivência.  

A ocupação é recente, iniciada em 2014, ainda não possui o fornecimento de rede elétrica 

regular, e não dispõe de drenagem pluvial e o serviço público de coleta de lixo. Identifica-se que há 

a escassez na oferta dos serviços, porém o território contempla, uma certa abrangência dos 

equipamentos mais necessários, como Conselho tutelar; UBS – Unidade Básica de Saúde; C.E.U 

Inácio Monteiro; Parque Vila do Rodeio; Escolas de educação infantil e médio; CRAS – Centro 

Regional de Assistência Social; Centro Cultural; Secretaria Municipal da Educação e transporte 

público na avenida principal. 

O contexto da vulnerabilidade social e ambiental, com privações econômicas, condições de 

sobrevivência limitadas, como o exemplo, a água irregular que não recebe tratamento, não possuir 

rede de esgoto, tornando-os expostos, situações que levam riscos à saúde e segurança dos 

moradores.  

A comunidade possuí a Associação de Moradores, regularizada, tem relevante participação 

social, está enfrentando o contexto atual com a realização de campanhas de fome e esportiva, a 

liderança contêm relação trabalhista com o Conselho Gestacional de Saúde.  

Foto 14: Delimitação da Comunidade 

 

Tabela 9: Detalhamento da Comunidade 
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6.2. Riscos e impactos sociais identificados e Medidas Preventivas e Mitigadoras  

A região da Zona Leste de São Paulo, onde as comunidades estão inseridas, 

apresenta alguns elementos agregados as múltiplas dimensões da pobreza, e as diversas 

privações que essa população experimenta, gerando assim possíveis “fatores de risco”, como 

taxas altas de homicídios para a população jovem, a presença do tráfico no controle das 

relações sociais e muita das vezes, econômicas na região, observasse também situações que 

são condicionantes à violências de gênero, onde a condição de baixa escolaridade, o não 

acesso a trabalhos que proporcionem independência financeira, são fatores identificados e 

que apontam as principais etapas à serem adotadas, de tal forma que iremos atuar em 

impactos positivos gerados na comunidade com o Programa. Abaixo a tabela de Matriz de 

Impactos Sociais.  

 

Tabela 10: Detalhamento da Comunidade 

Foto 15:  Delimitação da Comunidade 
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Tabela 11:  Matriz de Impactos Sociais. 

 

6.2.1  Promoção à Cidadania e Direitos 

 

Para exercer as atividades voltadas à adequação desta realidade, os procedimentos adotados 

serão de desenvolver através do auxílio no fortalecimento das organizações comunitárias, 

direcionando-as para a elaboração e regularização das entidades locais. 

 

Metodologia: orientação de elaboração de documentos, como atas, relatórios de reuniões e 

registros fotográficos das ações; inscrições em órgãos públicos; registros cartorários e em 

conselhos de direitos. 

 

6.2.2 Acessibilidade/ Mobilidade Urbana 

 

Ações de desenvolvimento, infraestrutura e mobilidade para a população local. 

 

Metodologia: identificação das vias que necessitam da intervenção, apresentação do projeto 

de obras para a comunidade, desenvolvimento operativo e implantação de vias, calçamento, 

pavimentações e criação de escadas de acesso e rampas. 

 



                             

31 

 

6.2.3 Acesso a Saúde  

 

Promoção do processo educativo, para proporcionar informações para evitar a proliferação 

de doenças hídricas e melhorias dos níveis de saúde da população. 

 

Metodologia: Campanhas de conscientização para o consumo relacionadas a adequação 

da utilização da água, assim evitando problemas de saúde, regularizando a ingestão e mau 

uso da água. 

 

6.2.4 Acesso à Educação 

Proporcionar o desenvolvimento de pessoas, principalmente aos jovens, que tiveram menor 

acesso à educação, criando ações de formação continuada, ou cursos para geração de novas 

oportunidades de trabalho.  

Metodologia: Cursos voltados para a geração de renda, seguindo as temáticas: 

Empreendedorismo; Alfabetização Digital, Redes Sociais e novas fontes de negócios e 

Técnicas de vendas. 

 

6.2.5 Desenvolvimento Local 

• Melhoria do espaço urbano, voltado a proporcionar impacto socioambiental com 

acesso aos serviços públicos e privados para adequação de coleta de resíduos, o 

fortalecimento da população nas questões de separação e reciclagem do lixo; 

• Identificação de interferências nas regiões para não prejudicar o comércio local. 

 

Metodologia:  

• Repassar aos moradores a importância da separação do resíduo, o 

reaproveitamento de materiais, a exemplo o óleo vegetal, desenvolvendo o ambiente 

que valoriza a prática de boas condutas sociais. 

• Para evitar as interferências nos comércios da região, será identificado com 

antecedências, as localidades, realizando a sinalização, controles de trânsito e assim 

evitando que atrapalhe o acesso, gerando cuidados nas regiões que o programa 

atua. 
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6.2.6 Redução da Vulnerabilidade 

 As ações desenvolvidas pelo programa não dão conta de alterar a condição vivenciada pela 

população, na região, dado que a situação é muito mais complexa e envolve vários outros 

fatores que os condicionam à tal contexto. 

 

6.2.7 Equidade de Gênero 

 

Desenvolver o fortalecimento de gênero, destinando projetos que visem a alteração da 

condição econômica e o empoderamento das mulheres na região. 

 

Metodologia:  

• fomentar a contratação de mulheres, preferencialmente as mães solos, para atuarem 

com serviços especializados, junto ao setor administrativo, desenvolvendo técnicas 

e habilidades profissionais; 

• Proporcionar cursos e orientações profissionais, para capacitar e gerar melhores 

formas de inserção no mercado de trabalho;  

• Quando necessário, realizar encaminhamentos para serviços e públicos, que 

acolham a prole dessas mulheres, oferecendo os cuidados necessários, durante os 

horários comerciais. 

 

6.2.8  Transtorno de Obras 

 

 A execução de obras, pode gerar algumas situações negativas, proporcionais as 

interferências na região, como por exemplo a alteração da mobilidade nas vias, o acesso 

aos comércios locais e possíveis transtornos com poeiras e ruídos, durante alguns períodos, 

além de outros fatores condicionados à tal contexto, além de relacionamentos e condutas 

relacionadas as ações dos trabalhadores, nas comunidades. 

 

Metodologia:  

• Para sanar o desgaste, serão realizadas ações voltadas a informação, quantos aos 

prazos de execução de intervenções iniciais e finais, serão amplamente divulgadas 

para as lideranças e moradores; 

• Quanto aos transtornos com poeiras, as ações mitigatórias correspondem as 

descritas no item 5.5, relacionadas ao Controle de Emissões de Poeira; 
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• Para mitigar possíveis intercorrências, provocadas por denúncias quantos a 

“barulhos”, as ações serão previamente informadas, e acompanhadas, pelo 

Monitoramento de Ruídos, conforme descrito no item 5.5 deste documento;  

• Evitando situações que possam adentrar nas relações sociais da comunidade, os 

trabalhadores do Consórcio, receberão orientações nas DSS- Diário Semanal de 

Segurança, para evitar, minimizar e controlar possíveis erros nas abordagens ou 

demais comunicações com os moradores da região. 

 

6.2.9 Danos/ Sinistro 

 

Atendendo a responsabilidade civil, sobre alterações provocadas pela execução de obras, 

na cobertura de casos que envolvam dar respostas a situações como: alteração de solo; 

movimentação da estrutura de imóveis; danos materiais a veículos de moradores da região, 

interrupção do fornecimento de água; dentre outras ocorrências. 

 

Metodologia:  

• Para a mitigação quanto aos possíveis sinistros ou danos ocorridos, as estratégias 

serão de acordo com o decorrer de cada necessidade apresentada, gerando o menor 

impacto possível para os moradores da região. 

 

6.3. Salvaguarda de Reassentamento 

O planejamento e execução da obra não apresentam a necessidade de 

desapropriações e reassentamentos de moradores, não se aplicando a necessidade de 

acionamento de cláusulas do Marco de Desapropriação e Reassentamento e das 

salvaguardas relacionadas aos temas 

 

6.4. Participação Comunitária 

1- Os Projetos Sociais serão desenvolvidos, se destinam as áreas que iniciamos as 

visitas, a partir dos contatos realizados, foi possível identificar as principais 

necessidades das comunidades. A princípios estaremos nas comunidades: Benfica, 

Savoyzinho, Barão Carvalho de Amparo e Jardim Eliane. Esta situação que pode ser 

alterada conforme o avanço do programa e do reconhecimento de novas áreas e 

necessidades. 
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2- Das ações que serão desenvolvidas, correspondem à: 

Para o planejamento da participação comunitária vamos realizar um diagnóstico 

socioeconômico das áreas, utilizando as visitas-técnicas, já previstas pela equipe de obras, 

para reconhecimento da situação de abastecimento das residências, e apresentação de nossa 

equipe de cadastro, que irá aplicar as entrevistas para o levantamento de informações:  

• identificação individual dos moradores;  

• composição familiar; 

• situação financeira per capta; 

• situação financeira familiar; 

• escolaridade;  

• condições de trabalho e geração de renda;  

• inclusão em benefícios sociais; 

• condições de habitabilidade; 

• situação das vias.  

 

Pelo Sistema Register, iremos realizar o levantamento de dados, onde teremos um 

agente, que irá aplicar a pesquisa e coletar as informações através de um aplicativo de celular 

que irá demonstrar, a realidade de cada comunidade.  

ANEXO 04 - Formulário de Mapeamento e Cadastro de Expectativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Software Register 
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O Contrato iniciado, em 20 de junho de 2021, apresenta como uma das 

propostas iniciais de intervenção a realização de cadastros nas Comunidades, para 

identificação da realidade socioeconômica. Esta etapa será finalizada, ao dia 20 de 

setembro de 2021, correspondendo à 90 dias de execução do cadastramento dos 

clientes. Após está fase, em até 30 dias, será apresentado o diagnóstico com a 

realização da análise dos dados, caracterizando as informações da população 

residente nas áreas de cobertura do Programa Água Legal. Oficialmente as 

informações serão disponibilizadas no Relatório Mensal, correspondente ao mês de 

outubro, que será enviado até o dia 10 de novembro de 2021. 

A caracterização desse diagnóstico, será a base para traçar as ações de 

caráter social nas comunidades, correspondendo às necessidades e realidades locais 

e em consonância aos eixos apresentados pelo MGSA: Fortalecimento Comunitário, 

Educação Ambiental, Geração de Renda e Fortalecimento de Gênero. Contudo, há 

perspectivas de atividades que possam ser executadas: 

• Projeto de Geração de Renda “Mulheres que comunicam - Vozes da 

Periferia”: Cursos de Capacitação e formação profissional, destinados as 

jovens e mulheres que estão em condição de desemprego, seguindo 

tendencias atuais de mercado, como: Desenvolver habilidades 

socioemocionais, vendas em e-commerce; workshop de mídias sociais, 

audiovisual e fotografia e oficinas de escrita direcionada para o 

impulsionamento digital. O tempo para execução corresponde a 2 meses, após 

a finalização dos cadastros; 

• Projeto Socioambiental “GeraAçãoSustentável”: Para atender as áreas 

mais vulneráveis que tem o lixo como uma das consequências de problemas 

sociais e degradação ambiental, estas que identificamos ao realizar as visitas 

nas comunidades, surgiu a necessidade de desenvolver um projeto que vincule 

a orientação para algumas práticas de separação, aproveitar os pontos de 

coleta existente, com a construção de baias e a realização de pactuação junto 

à prefeitura para fortalecer e dar garantias das retiradas dos resíduos nas 

regiões. Como público-alvo, teremos todos os moradores da comunidade, 

direcionando para todas as habitações cadastradas; 

• Projeto de Acessibilidade e Mobilidade Urbana “Comunidade Acessível”: 
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Promover a condição igualitária na utilização dos espaços públicos, como o 

trânsito nas vias, é preciso, e para isso a arquitetura deve ser projetada para 

atender as demandas de todos os cidadãos. Dessa forma através de 

um projeto de acessibilidade urbana, que disponibilizará meios que garantam 

a mobilidade, construiremos Escadas, nas comunidades que forem 

identificadas com maiores dificuldades para acesso entre as vias, diminuindo 

assim as dificuldades na região. O período para execução é enquanto durar 

a obra, e o público atingido, serão os moradores da região. 

 

6.5. Indicadores 

Pesquisa de satisfação com aplicação periódica junto a população, a fim de mensurar 

o a porcentagem de beneficiários que percebem que os serviços de água e esgoto nas áreas 

de intervenção do Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto refletem suas necessidades, 

e ainda os beneficiários satisfeitos com as atividades sociais realizadas nas áreas de 

intervenção do Programa Água Legal apoiadas pelo Projeto.  

 

6.6. Plano de Comunicação 

 

COLETA DE INFORMAÇÕES 

● Briefing 

● Organização  

● Estudo 
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Figura 2: Coleta de Informações 

Junção de conteúdo para análise e extração de informações necessárias para traçar 

as estratégias e segmentações da comunicação. O objetivo é alinhar todas as informações 

para entender quais as demandas das comunidades de Itaquera do sistema Register. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PÚBLICOS 

● Pesquisa socioeconômica por coleta de dados das entrevistas do setor de cadastro 

via aplicativo Register. 

● Triagem dos dados e análise 

● Definição 

Por meio de bases cadastrais, levantamento de público-alvo de comunicação e extrair 

suas respectivas características, criando base para o processo de criação. 

MAPEAMENTO E SELEÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

● Identificação 

● Desenvolvimento 

● Aplicação / Veiculação 

De acordo com o perfil de público-alvo indicar quais os meios e medidas de comunicação 

mais adequados para atingir os targets. Baseados em: preço, alcance, funcionalidade, 

acessibilidade. 

 

CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO 
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● Rafe / Rascunho 

● Criação de conteúdo previamente aprovado 

● Arte Finalização 

Peças educativas adequadas ao padrão de comunicação SABESP. Com contexto criativo 

específico a divulgação do consórcio Darwin TB. Mídia Online e Offline específico para cada 

destino. 

 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: As ações de comunicação têm como objetivo de utilizar de 

técnicas para informar e educar os receptores das comunicações, por meio de peças e 

identidade visual para alinhar as estratégias atuando dentro das comunidades com palestras, 

auxílio visual com banners, cartazes, faixas, conteúdo online, identidade dos funcionários, 

comunicados e todo o processo de comunicação integrado ao conteúdo da Sabesp. 

 

MEDIR E AVALIAR RESULTADOS 

● Quantitativo e Qualitativo das comunicações para identificar quais os impactos 

realizados 

● Comparativo 

● Indicadores / Consulta Pública 

De acordo com as ações desenvolvidas obter qual o impacto realizado com a 

comunicação, antes e depois. 

 

MAPEAMENTO E SELEÇÃO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

● Identificação 

● Desenvolvimento 

● Aplicação / Veiculação 

✔ Mídia Online 

Banner digital, vídeos, QR Code, links direcionais, apresentações 

Mídia Digital: 

Redes Sociais: Criação, manutenção e desenvolvimento 

Consórcio Darwin TB - Programa Água Legal. 

✔ Mídia OffLine 

Cartazes, Faixas, Panfletos, FlipChart, camisetas. 

 

ANEXO 5: Conteúdo Midiático. 
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6.7. Mecanismo de Reclamação  

ANEXO 6. Formulário de Reclamação 

 O modelo está em anexo e contém os itens solicitados no Manual de Comunicação. 

 

7.  RELATÓRIOS 

O Consórcio apresentará o relatório mensal, a fim de registar, comprovar e apresentar os 

resultados das atividades desenvolvidas em cada período do programa, bem como o 

progresso do Programa. Apresentando as evoluções das ações de participação comunitária, 

socioambientais e ainda sobre os impactos causados na obra (positivos e negativos), as 

abordagens realizadas com os moradores, e as formas de desenvolvimento das atividades e 

de obras.  

 

ANEXOS 

ANEXO 01 - Cronograma Geral de Obras – Itaquera (item 5.2.1) 

ANEXO 02 - Plano Detalhado - 3 Meses (item 5.2.2) 

ANEXO 03 - Tabela Matriz de Impactos (item 5.3) 

ANEXO 04 - Formulário de Mapeamento e Cadastro de Expectativas (item 6.4)  

ANEXO 05 - Conteúdo Midiático (item 6.6) 

ANEXO 06- Formulário de Reclamação. (item 6.7). 

 



21/06/2021
31/03/2022
20/04/2021
20/06/2022

280 dias DATA A.S. INICIO DE OBRAS. TÉRMINO PREVISTO DE OBRAS. TÉRMINO DE PRAZO
28/07/2021

Em Andamento

ATIVIDADES INICIO TÉRMINO Duração (dias 
úteis)

se
m

an
a 

01

1 CONTRATO GERAL Previsto 21/6/21 31/3/22 195 dias
2 FASE DE MOBILIZAÇÃO Previsto 20/4/21 20/6/21 42 dias
3 SAVOYZINHO. Previsto 21/6/21 10/3/22 180 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 21/6/21 23/8/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 22/6/21 13/7/21 15 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 14/7/21 8/9/21 40 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 15/7/21 11/8/21 20 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 12/8/21 7/10/21 40 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 9/9/21 6/12/21 60 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 7/12/21 13/2/22 45 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 13/1/22 27/2/22 30 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 25/2/22 10/3/22 10 dias
3 BARÃO CARVALHO DO AMPARO. Previsto 21/6/21 15/9/21 61 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 21/6/21 23/8/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 22/6/21 28/6/21 05 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 29/6/21 5/7/21 05 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 29/6/21 5/7/21 05 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 6/7/21 3/8/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 7/7/21 4/8/21 20 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 5/8/21 25/8/21 15 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 19/8/21 1/9/21 10 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 9/9/21 15/9/21 05 dias
3 BARÃO DE BENFICA. Previsto 29/6/21 2/11/21 87 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 29/6/21 31/8/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 30/6/21 14/7/21 10 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 15/7/21 28/7/21 10 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 15/7/21 11/8/21 20 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 4/8/21 31/8/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 5/8/21 9/9/21 25 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 26/8/21 30/9/21 25 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 17/9/21 17/10/21 20 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 15/10/21 2/11/21 12 dias
3 GUILHERME DE ABREU SODRÉ . Previsto 15/7/21 1/12/21 96 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 15/7/21 16/9/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 16/7/21 12/8/21 20 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 13/8/21 2/9/21 15 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 12/8/21 16/9/21 25 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 1/9/21 29/9/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 10/9/21 24/10/21 30 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 1/10/21 8/11/21 25 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 18/10/21 16/11/21 20 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 23/11/21 1/12/21 07 dias
3 JARDIM ELIANE. Previsto 13/8/21 9/1/22 100 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 13/8/21 18/10/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 16/8/21 5/9/21 15 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 6/9/21 4/10/21 20 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 6/9/21 12/10/21 25 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 30/9/21 7/11/21 25 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 25/10/21 30/11/21 25 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 9/11/21 14/12/21 25 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 24/11/21 14/12/21 15 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 29/12/21 9/1/22 07 dias
3 AGUIA DE HÁIA / ZORRILHO. Previsto 6/9/21 13/2/22 107 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 6/9/21 10/11/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 8/9/21 21/9/21 10 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 22/9/21 5/10/21 10 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 13/10/21 8/11/21 18 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 8/11/21 6/12/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 1/12/21 29/12/21 20 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 15/12/21 13/1/22 20 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 28/1/22 13/2/22 10 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 28/1/22 13/2/22 10 dias
3 CAMBALACHO. Previsto 13/10/21 22/2/22 89 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 13/10/21 25/11/21 30 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 14/10/21 27/10/21 10 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 28/10/21 8/11/21 07 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 9/11/21 23/11/21 10 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 7/12/21 28/12/21 15 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 30/12/21 20/1/22 15 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 14/1/22 2/2/22 12 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 31/1/22 16/2/22 12 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 16/2/22 22/2/22 05 dias
3 ESPERANTINÓPOLIS. Previsto 28/10/21 31/3/22 105 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 28/10/21 12/12/21 30 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 29/10/21 15/11/21 10 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 16/11/21 20/12/21 25 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 24/11/21 29/12/21 25 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 29/12/21 27/1/22 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 21/1/22 28/2/22 25 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 3/2/22 9/3/22 25 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 17/2/22 2/3/22 10 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 23/3/22 31/3/22 07 dias

    PERIODO PREVISTO DE CONTRATO

    PERIODO PREVISTO DA COMUNIDADE  

    PERIODO PREVISTO DE TAREFA.

    INICIO DE OBRAS.

    DATA DE FINAL DE CONTRATO.

    TÉRMINO PREVISTO DE OBRAS

    DATA A.S.

    DATA ATUAL
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Início de Fase de Implantação.
Témino Previsto de Obras.
Data de A.S 
Data  Final  de Implantação.(12 meses).
Duração Previsto (dias corridos)
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21/06/2021
22/09/2021
20/04/2021
20/06/2022

091 dias INICIO DE OBRAS.
28/07/2021

Em Andamento

ATIVIDADES INICIO TÉRMINO Duração (dias 
úteis)
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1 CONTRATO GERAL Previsto 21/6/21 22/9/21 66 dias
2 FASE DE MOBILIZAÇÃO Previsto 20/4/21 20/6/21 42 dias
3 SAVOYZINHO. Previsto 21/6/21 22/9/21 66 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 21/6/21 23/8/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 22/6/21 13/7/21 15 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 14/7/21 8/9/21 40 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 15/7/21 11/8/21 20 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 12/8/21 9/9/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 9/9/21 22/9/21 10 dias
3 BARÃO CARVALHO DO AMPARO. Previsto 21/6/21 15/9/21 61 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 21/6/21 23/8/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 22/6/21 28/6/21 05 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 29/6/21 5/7/21 05 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 29/6/21 5/7/21 05 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 6/7/21 3/8/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 7/7/21 4/8/21 20 dias
4 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES Previsto 5/8/21 25/8/21 15 dias
4 LANÇAMENTO CSI Previsto 19/8/21 1/9/21 10 dias
4 SUPRESSÃO / VISTORIA Previsto 9/9/21 15/9/21 05 dias
3 BARÃO DE BENFICA. Previsto 29/6/21 9/9/21 51 dias
4 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Previsto 29/6/21 31/8/21 45 dias
4 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO Previsto 30/6/21 14/7/21 10 dias
4 PROJETO EXECUTIVO Previsto 15/7/21 28/7/21 10 dias
4 CADASTRO CLIENTES Previsto 15/7/21 11/8/21 20 dias
4 INSTALAÇÃO DE CAIXA UMA Previsto 4/8/21 31/8/21 20 dias
4 PROLONGAMENTO DE REDE Previsto 5/8/21 9/9/21 25 dias

Início de Fase de Implantação.
Témino Previsto de Obras.
Data de A.S 
Data  Final  de Implantação.(12 meses).
Duração Previsto (dias corridos)
Data Atual
Status jun agojul
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ATIVIDADES ASPECTO IMPACTO MAGNITUDE TEMPORALIDADE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO REVERSIBILIDADE SENSIBILIDADE 
MITIGÁVEL/ 
NÃO 

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 

PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

MEDIÇÃO SEMESTRAL E 
UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA. 
CONFORME PLANO DECONTROLE 
DE POEIRA 
 Item 5.5.8 

 
RESÍDUOS DA OBRA 

 
POLUIÇÃO DO SOLO E 

ÁGUA 

 

PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

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

SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO 

ESGOTAMENTO DE 
RECURSOS NATURAIS  

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

NÃO HÁ PREVISÃO SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO 
NATIVA/RECUPERAÇÃO DA AREA 
DEGRADADA CONFORME PLANO 
INTERFERENCIAS EM APP E 
CONTROLE DE PROTEÇÃO E 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO  
Item 5.5.7 

FALTA DE 
SINALIZAÇÃO P/ 

PEDESTRES 

RISCO PARA 
MOBILIDADE URBANA 

PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

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

OBRAS EM APP SEM 
OCUPAÇÃO 

ESGOTAMENTO DE 
RECURSOS NATURAIS 

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

NÃO HÁ PREVISÃO DE 
INTERVENÇÃO EM APP 
CONFORME PLANO 
INTERFERENCIAS EM APP E 
CONTROLE DE PROTEÇÃO E 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO  
Item 5.5.7 

 
IMPACTO EM CURSOS 

D’ÁGUA 

ALTERAÇÃO DA 
QUALIDADE DO 
CORPO D’ÁGUA 

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 
NÃO HÁ PREVISÃO DE IMPACTOS 
EM CURSOS DÁGUA 

FUMAÇA DE 
MOTORES DE 

VEICULOS  

POLUIÇÃO 
ATMOSFERICA 

PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

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 

PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

RECUPERAÇÃO DE TODA AREA 
DEGRADADA CONFORME PLANO 
DE CONTROLE DE EROSÃO E 
ASSOREAMENTODE CORPOS 
D’ÁGUA. 
Item5.5.9 



 

 
ABERTURA DE VALAS 

ALTERAÇÃO DA 
QUALIDADE DO SOLO/ 
RISCO PARA 
MOBILIDADE URBANA 

PEQUENA PERMANENTE NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

USO DE SINALIZAÇÃO 
APROPRIADA PARA E ORIENTAÇÃO 
DE PEDESTRES CONFORME PLANO 
DE CONTROLE DE TRANSITO  
Item 5.5.1 
RECUPERAÇÃO DE TODA AREA 
DEGRADADA CONFORME PLANO 
DE CONTROLE DE EROSÃO E 
ASSOREAMENTODE CORPOS 
D’ÁGUA. 
Item 5.5.9 

 
RUIDO POLUIÇÃO SONORA PEQUENA PERMANENTE NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 

BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

MEDIÇÃO E CONTROLE 
CONFORME PLANO 
DEMONITORAMENTO DE RUIDO  
Item 5.5.5  

SUBSTÂNCIAS 
POLUENTES 

POLUIÇÃO 
ATMOSFERICA/ SOLO 
E ÁGUA 

PEQUENA TEMPORÁRIO NÂO SIGNIFI. CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 
NÃO HÁ PREVISÃO DE USO DE 
SUBSTÂNCIAS POLUENTES 

 
ACIDENTES COM 

VEÍCULOS 

RISCO PARA 
MOBILIDADE URBANA 

PEQUENA TEMPORÁRIO SIGNIFICATIVA CURTA IRREVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

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

PAVIMENTAÇÃO 
ESGOTAMENTO DE 
RECURSOS NATURAIS 

PEQUENA PERMANENTE SIGNIFICATIVA CURTA REVERSÍVEL 
BAIXA OU 
NENHUMA 

MITIGÁVEL 

REPOSIÇÃO DE VIA SEGUINDO 
NORMAS VIGENTES CONFORME 
PLANO DE PROCEDIMENTOS PARA 
DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE 
TRABALHO 
Item 5.5.10 



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

    CADASTRO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 

PROGRAMA ÁGUA LEGAL 

Prezado(a)  Morador(a) 

Iniciaremos a regularização das ligações de água nesta região. 

Serão instalados cavaletes e hidrômetros. A regularização será GRATUITA.  

APÓS A REGULARIZAÇÃO, TODO ABASTECIMENTO CLANDESTINO OU IRREGULAR SERÁ SUPRIMIDO.  

Solicitamos o preenchimento dos dados abaixo para o cadastro no Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Lig. Cx UMA-Chumb.             2º Lig. Cx UMA- Chumb.               Adicional de Hidro              Cons. “0”/Trocar Hidro                 Instalação Caval. e Hidro     

1º Lig. Cx. UMA-Mureta             2º Lig. Cx UMA-Mureta                Adicional de Cx. UMA             Religação/Troca Hidro                1ºLig. Adic. Caval. Múl�plo 

 

 

Núcleo: 

Nº Consórcio: 

 

Nome:______________________________________________________________ Data Nasc.:__/__/__ 

R.G.:_____________________________       CPF:___________________________ 

Sexo.:  Masc (    ) Fem (    )   Assinatura:_______________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Bairro:________________________ CEP:______________   Telefone: (__)___________ 

Celular: (__)______________                Autorizo receber Mensagem:     SIM (  )    NÃO (  ) 

     Nº Adultos                 Nº de crianças                Quantos Trabalham                 Renda Familiar(Salário Mínimo) 

 

Família chefiada por mulher:        SIM (  )     NÃO (  ) 

Imóvel possui Caixa d’água:          SIM (  )     NÃO (  )  

Imóvel permite instalação de Caixa d’água:          SIM (  )     NÃO (  )  

Existe histórico de doenças de veiculação hídrica1            SIM (  )     NÃO (  ) 

Proprietário (  )   Inquilino (  )      Tempo de Ocupação: __________________         

Nº Economias: ____________      Residência (  )     Comércio (  )      Tipo de Comércio :  ___________________ 
Responsável na ausência do morador (vizinho) 

 

Nome: ______________________________  Tel:  ______________   Forma de Esgotamento: _______________ 
 

 

 

 

   
>1 à 3 3 à 5 

 

>5 

        

        

RGI- Sabesp:_________________________Hidrômetro:_________________________ 

Codificação: _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . _____ . ____   Tarifa:_____________ 

                      Grupo      Setor     Rota   Quadra    Local     Vila        Sublocal 

 

½ a 1 Até 

1/2 



Assinale os bene�cios que você espera com a chegada do Programa Água Legal da Sabesp em sua 

comunidade: 

 

(     ) segurança por saber que a água que receberá é de qualidade 

(     ) diminuir incidência de doenças que você suspeita serem causadas pela água da ligação 

irregular ou pela falta de água 

(     ) ter uma conta em seu nome que servirá como comprovante de residência  

(     ) ter o abastecimento de água de forma con�nua  

(     ) valorização da moradia e da região  onde mora  

(     ) ter coleta de esgotos  

 (     ) outros (descrever)   

 

 

Notas: 

 1 – Principais doenças de veiculação hídrica:  Esquistossomose, Ascaridíase, Amebíase, Leptospirose, Disenteria 

bacteriana, Febre Tifoide, Cólera 



Realização

Comunicado Programa Água Legal
Primeiro contato nas comunidades
Visita Social

Banner do Programa Água Legal
A partir da segunda visita

Cartaz com QR Code e Link de Vídeo
A partir da segunda visita

Faixas Programa Água Legal
Anexadas após a primeira visita

23



Realização

Camiseta do Programa Água Legal
Forma de Identicação dos funcionários do consórcio 

Redes Sociais 
Canal de Comunicação para aproximação do público
as ações, interativo e informativo.
Facebook, Instagram e YouTube

@Programa Água Legal - Consórcio Darwin TB 
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Nome:    
Endereço:       
Telefone:    
E-mail:    

 
 

Formulário de Reclamação: 

Aponte qual o critério você enquadra o assunto a tratar: 

Transtornos na obra 

Más condições de execução 

Vazamentos de Água 

Danos e/ousinistros 

Administrativo 

Reposição de asfalto 

Reposição de calçada 

Limpeza 

Má qualidade do asfalto 

Má qualidade da calçada 

Outros:    
 
 
 

Coloque aqui a sua reclamação: 

 

 

 

 

 

 

 

CONSÓRCIO DARWIN TB - ITAQUERA 

Consórcio Darwin TB - Itaquera 
Avenida Líder, 3241 – Cidade Líder – CEP 08285-000 – São Paulo – SP 
Tel. 55 (11) 2016 - 9650 
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