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1. INTRODUÇÃO 

 

A criação do Programa Água Legal é uma iniciativa da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp para regularizar o 

abastecimento de água em áreas com altos índices de vulnerabilidade social.  

O Programa, de relevante interesse social, contribui para a redução de perdas e 

melhoria da qualidade de vida da população beneficiada ao favorecer as políticas 

públicas de desenvolvimento urbano e erradicação da pobreza, além de 

convergir com os objetivos e metas estratégicas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS.  

A importância do Programa está vinculada à natureza essencial dos serviços 

públicos de saneamento básico e à necessidade de atender as demandas 

sociais fundamentando-se nos princípios da universalização do acesso, da 

proteção ambiental, da proteção dos recursos hídricos e da promoção da saúde. 

Para a escolha dos núcleos, utilizou-se como base, além dos indicadores 

corporativos de perdas e o diagnóstico da área, os indicadores do Índice Paulista 

de Vulnerabilidade Social – IPVS, em sua versão de 2010 que oferece dados 

importantes das condições de vida da região atendida pela Unidade de 

Gerenciamento Regional -  UGR Interlagos, pois, além dos indicadores de renda,  

o índice avalia  o  grau de escolaridade e o ciclo de vida familiar, classificando 

as áreas geográficas segundo o grau de vulnerabilidade da população residente 

(SEADE, 2010).   

As áreas de intervenção limitaram-se ao perímetro de operação dos Distritos de 

Cidade Dutra, Grajaú e Parelheiros da UGR Interlagos, que faz parte da Unidade 

de Negócio Sul - MS da Diretoria Metropolitana - M da SABESP.  

Constitui escopo do presente Relatório, apresentar e documentar as ações 

socioambientais vinculadas aos serviços de engenharia realizados em áreas de 

alta vulnerabilidade social, por meio do Programa Água Legal com o objetivo de 

regularizar as ligações de água e esgoto com supressão da infraestrutura 

irregular e extensão da infraestrutura pública de abastecimento. 
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As ações socioeducativas que acompanharam a execução das obras 

promoveram e incentivaram mudanças de hábitos no tocante ao uso racional da 

água, o uso adequado da infraestrutura de água e ou esgoto e a importância de 

manter-se adimplente. Para além das ações educativas, o consórcio também 

gerou emprego e renda ao contratar mão de obra local, com destaque para a 

contratação de mulheres para os trabalhos administrativos e sociais. 

Para desenvolver as ações junto ao contratado e estabelecer vínculo com os 

novos núcleos, a UGR Interlagos utilizou-se do Programa de Participação 

Comunitária - PPC que, por meio de sua técnica comunitária fez a ponte entre a 

UGR e a comunidade. Atualmente, as ações do PPC estão estruturadas dentro 

de programas corporativos como Água Legal, Córrego Limpo, Se Liga na Rede, 

Novo Rio Pinheiros dentre outras ações que se relacionam com a sociedade. 

O conjunto de obras do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos lote 2 foi 

contratado, iniciado e parcialmente executado anteriormente e durante a fase 

inicial de preparação do Programa Saneamento Ambiental e Inclusivo, cujo 

Acordo de Empréstimo envolvendo Sabesp e Banco Mundial estava em fase de 

negociação.  Assim, durante a fase de implantação do escopo do contrato, o 

Marco de Gestão Socioambiental e seus respectivos anexos ainda não estavam 

disponíveis, logo, não constavam nos termos contratuais. 

Não obstante, uma vez que as atividades do Programa Água Legal requerem 

uma abrangente e intensa atividade de natureza socioambiental e, considerando 

que o padrão básico de contratos da SABESP já inclui relevante atenção aos 

aspectos ambientais relacionados às intervenções físicas, todas essas 

condições de maneira geral estão alinhadas às salvaguardas requeridas pelo 

Banco. Houve um entendimento para que se procedesse ao exame da 

possibilidade de inclusão dos valores do Contrato no aporte de recursos de 

contrapartida da Sabesp no quadro orçamentário do Acordo de Empréstimo. 

A meta do escopo mínimo do Contrato era a regularização de 3.500 ligações de 

água e 560 ligações de esgoto. Porém esses números foram superados: entre 

as regularizações, estavam ligações irregulares, inativas e consumo zero, 

totalizando 4.159 ligações de água e 701 ligações de esgoto. Esse resultado 
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contribuiu para a redução no índice de perdas de água na Unidade e cumpriu o 

propósito de levar saúde e qualidade de vida para a população, bem como 

preservar os recursos hídricos e promover a sustentabilidade urbana. 

Assim, no presente relatório será evidenciado e relatado o resultado das ações 

socioambientais vinculadas aos serviços de engenharia realizados em áreas 

novas e remanescentes do Contrato 14.866/17 - UGR Interlagos lote 2. Essas 

ações socioambientais do contrato em questão foram desenvolvidas pela 

Sabesp e por empresa contratada em 30 núcleos residenciais distribuídos entre 

os Distritos de Cidade Dutra e Grajaú, atendidos pela Subprefeitura de Capela 

do Socorro e no Distrito de Parelheiros, atendido pela Subprefeitura 

Parelheiros.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente relatório é evidenciar, por meio de relatos, registros e 

imagens, que os objetivos gerais do Programa Água Legal, bem como as metas 

do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos foram atendidos. 

 

3. PROGRAMA ÁGUA LEGAL – Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos 

 

Iniciado na Unidade de Negócio Sul em 2015, o Programa Água Legal surgiu a 

partir da necessidade de solucionar, de forma inovadora, o abastecimento 

precário identificado em vários núcleos urbanos já consolidados, porém, ainda 

em processo de regularização. 

Dessa forma, o Programa Água Legal é inclusivo e proporciona resultados 

expressivos em níveis social, individual e institucional, alinhados ao 

desenvolvimento sustentável e contribuindo para reduzir as desigualdades e 

melhorar as condições de vida da população das áreas regularizadas. 



 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

6 

A Resolução da Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente – 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” permite a 

implantação de serviços de saneamento em áreas irregulares, desde que 

atendidas as condições de utilidade pública e interesse social. Como 

mencionado na Resolução considerada, em áreas de proteção: 

 

Considerando que a Resolução CONAMA 369, de 28/03/2006, permite 

intervenções em Áreas de Preservação Permanente - APPs em zonas 

urbanas desde que inexista outra alternativa locacional e seja a 

intervenção caracterizada como de utilidade pública, de interesse 

social admitindo a regularização fundiária sustentável nessas mesmas 

áreas, desde que atendidos os critérios que especifica. 

 

As características de diâmetro de redes e execução de obra do Contrato estão 

fora do que a Resolução indica com necessidade de licenciamento ambiental. 

De qualquer forma, as ações são realizadas de forma a evitar ao máximo 

impactos ambientais e, na medida do possível, minimizar aqueles já existentes. 

As ações de regularização do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos lote 2 

foram iniciadas em dezembro de 2017 contemplando 30 núcleos (Figura 1):  

• Subprefeitura Parelheiros | Distrito de Parelheiros: Núcleo Alfredo 

Hanisch, Núcleo Rua Jacob Guilguer Reimberg, Núcleo Rua Antônio 

Proost Rodovalho Neto, Núcleo Rua Marquês de Louriçal, Núcleo Rua 

Nissimura- Vila Marcelo, Núcleo Balneário São José, Núcleo Jardim Iporã 

1 e 2,  Núcleo Rua Frederick Delius, Núcleo Jardim Novo Papai Noel, 

Núcleo Rua Maria Teresa de Andrade, Núcleo Jardim dos Álamos, Núcleo 

Rua Brígida, Núcleo Estrada do Jaceguava, Núcleo Satélite Dioneia, 

Núcleo Parque dos Lagos, Núcleo Recanto Campo Belo, Núcleo Rua 

Henrique Hessel, Núcleo Ventos do Amor, Núcleo Chuva de Prata, Núcleo 

Rua Sumaré, Núcleo Alexandro Antoniano.  
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Figura 1 – Localização geográfica dos núcleos atendidos pelo Contrato 14.866/17 do Programa 

Água Legal – UGR Interlagos. 

 

Fonte: Lana, 2020. 
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• Subprefeitura Capela do Socorro | Distrito Grajaú:  Núcleo Rua 

Castelo Branco, Núcleo Avenida Joaquim Napoleão Machado, Núcleo 

Travessa Arroio São Gonçalo, Núcleo Viela Verão e Primavera, Núcleo 

Travessa João Honório Caixeta, Núcleo Estrada do porto Martins, Núcleo 

Barro Branco 1 e 2 e Núcleo Xique-Xique. 

• Subprefeitura Capela do Socorro | Distrito Cidade Dutra: Núcleo 

Jardim Iporanga. 

Todos os núcleos apresentados na Figura 1 estavam localizados em áreas já 

consolidadas, portanto, não houve interferências em áreas de mata nativa. As 

obras ocorreram sem imprevistos ou impedimentos por parte dos órgãos 

fiscalizadores. 

As ações do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos ocorreram exclusivamente 

em áreas autorizadas pelo poder concedente e revisadas pela UGR Interlagos 

(Anexo A). 

Foram regularizadas 4.159 ligações de água e 701 ligações de esgoto, 

conforme descrito no Relatório Gerencial Mensal do Contrato de Performance 

14.866/17 – UGR Interlagos (Anexos B e C) e evidenciado na Tabela 1. Nessa 

tabela são apresentadas as metas contratuais e o que foi regularizado além do 

escopo mínimo até março de 2020. Pode-se observar que todas as metas 

estabelecidas no escopo inicial foram superadas. 

Tabela 1 – Regularizações do Contrato de Performance 14.866/17 - UGR Interlagos com 

referência do mês de março 2020.  

Metas do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos 

Metas contratuais 

(escopo mínimo) 
Ligações Regularizado até março/2020 

Regularização 3.000 Regularização 3.390 

Inativas 400 Inativas 600 

Consumo zero 100 Consumo zero 169 

Ligação de esgoto 560 Ligação de esgoto 701 

Total de ligações de água a 

regularizar 
3.500 

Total de ligações de água 

regularizadas 
4.159 

Total de ligações de esgoto a 

regularizar 
560 

Total de ligações de esgoto 

regularizadas 
701 

Total de ligações 4.060 Total de ligações até março/2020 4.860 

Fonte: Elaborado a partir de Relatório Gerencial Mensal do Contrato de 

Performance 14.866/17 – UGR Interlagos, 2020. 
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Concomitante às obras promoveu-se atividades socioeducativas, executadas 

pela empresa contratada com a coordenação da UGR Interlagos por intermédio 

do gerente do processo água e da técnica comunitária, conforme descrito no 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Atividades socioeducativas realizadas nos núcleos do Contrato 14.866/17 – UGR 

Interlagos. 

Núcleos 
Data de 
Início 

Atividades Socioeducativas 
Realizadas 

Público 
Atendido 

Jardim Iporanga 13/08/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água; distribuição 
de material educativo e canais de 
atendimento; Atendimento com 

Van Móvel, mutirão de serviços via 
Programas #TamoJunto, SWAT e 
Pit Stop SABESP e Líder Legal. 
Participação de lideranças em 

eventos, feiras e encontros. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Alfredo Hanisch 05/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água, distribuição 
de material educativo e canais de 

atendimento. Participação de 
lideranças em eventos, feiras e 

encontros. Negociações de 
débitos por meio do Programa 

Líder Legal 

Moradores 

Rua Jacob Guilguer 
Reimberg 

11/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 
Participação de lideranças em 

eventos, feiras e encontros. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Antônio Proost 
Rodovalho Neto 

11/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Castelo Branco 11/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material 

educativo/explicativo do Programa 
Água Legal. 

Moradores 
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Núcleos 
Data de 
Início 

Atividades Socioeducativas 
Realizadas 

Público 
Atendido 

Avenida Joaquim 
Napoleão Machado 

11/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 
Participação de lideranças em 

eventos, feiras e encontros. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Marquês de 
Louriçal 

11/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Rua Nissimura 19/12/2017 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 
Participação de lideranças em 

eventos, feiras 
e encontros. Negociações de 
débitos por meio do Programa 

Líder Legal 

Moradores e 
Lideranças. 

Balneário São José 04/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Travessa Arroio São 
Gonçalo 

15/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Viela Verão e 
Primavera 

18/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores e 
Lideranças 

Jardim Iporã 1 e 2 19/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 
e canais de atendimento; mutirões 
de bairro e atendimento com Van 
móvel por meio dos Programas 

Pitstop SABESP e #Tamojunto e 
Líder Legal; Participação de 

lideranças em eventos, feiras e 
encontros. Participação de 

lideranças em eventos, feiras e 
encontros. 

Moradores e 
Lideranças 
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Núcleos 
Data de 
Início 

Atividades Socioeducativas 
Realizadas 

Público 
Atendido 

Jardim Novo Papai 
Noel 

23/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água; distribuição 
de material educativo e canais de 

atendimento, palestra sobre 
sistemas de esgotamento 

sanitário, sistemas de tratamento 
de água e esgoto. Atividades 
realizadas em parceria com a 

Associação de Bairro. Participação 
de lideranças em eventos, feiras e 

encontros. Negociações de 
débitos por meio do Programa 

Líder Legal. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Frederick Delius 25/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 
Negociações de débitos por meio 

do Programa Líder Legal 

Moradores e 
Lideranças 

Estrada do Porto 
Martins 

25/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 
Participação de lideranças em 

eventos, feiras e encontros. 

Moradores e 
Lideranças 

Barro Branco 1 e 2 18/01/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água, distribuição 
de material educativo e canais de 

atendimento; Ações do 
voluntariado com distribuição de 

cestas básicas, campanha do 
agasalho; mutirões para melhoria 

das vias e trabalho de 
sensibilização porta a porta. 

Participação de lideranças em 
eventos, feiras e encontros. 

Negociações de débitos por meio 
do Programa Líder Legal 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Maria Tereza de 
Andrade 

27/07/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Jardim dos Álamos 08/02/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 
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Núcleos 
Data de 
Início 

Atividades Socioeducativas 
Realizadas 

Público 
Atendido 

Xique Xique 2 15/02/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Brígida 16/02/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Estrada do Jaceguava 26/06/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Satélite Dionéia 01/06/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores e 
Lideranças 

Parque dos Lagos 21/02/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Rua Henrique 
Hessel/Avenida do 

Paiol 
22/02/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Travessas da Rua 
Ventos do Amor 

01/03/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Travessa João Honório 
Caixeta 

10/04/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Chácara do Sol 13/04/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Rua Chuva de Prata 01/06/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 
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Núcleos 
Data de 
Início 

Atividades Socioeducativas 
Realizadas 

Público 
Atendido 

Rua Sumaré 26/06/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 
Participação de lideranças em 

eventos, feiras e encontros. 

Moradores e 
Lideranças 

Rua Alexandro 
Antoniano 

26/04/2018 

Reunião de reconhecimento; 
palestra socioeducativa sobre o 

Uso Racional da Água e 
distribuição de material educativo 

e canais de atendimento. 

Moradores 

Fonte: Adaptado do Relatório Mensal da contratada (09/2018). 

 

Durante a fase de implantação das obras, de dezembro de 2017 a setembro 

de 2018, a UGR Interlagos realizou reuniões, palestras, oficinas e mutirões de 

cobrança, priorizando os núcleos mais vulneráveis e com maior número de 

ligações. 

 

4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA ATENDIDA 

 

Localizada do extremo sul da cidade de São Paulo, a sede da UGR Interlagos 

está localizada à Av. Interlagos, 6.395, no limite das bacias hidrográficas 

Guarapiranga e Billings. A área de operação da UGR é de cerca de 635 km² de 

extensão e uma população estimada em aproximadamente 1,1 milhões de 

habitantes (SABESP, 2018b).  

A distribuição da população nos distritos de atuação da UGR é bastante 

heterogênea e as áreas caracterizam-se por alguns núcleos residenciais de 

médio poder aquisitivo, comércios e indústrias de pequeno porte e amplas áreas 

com perfil de baixa renda.   

Dos 30 núcleos regularizados pelo Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos, 20 

estão localizados no distrito de Parelheiros, 9 no distrito do Grajaú e apenas 1 

no distrito de Cidade Dutra. Em termos de população, o distrito do Grajaú é o 

maior distrito da cidade, com cerca de 387 mil habitantes (SEADE, 2019). 
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O setor que mais emprega na região é o setor de serviços e a taxa de 

desemprego gira em torno de 17%. Os núcleos mais periféricos abrigam a 

população mais jovem, se comparados aos bairros mais próximos do centro da 

cidade. 

Os núcleos variam quanto à forma de assentamentos. Nos distritos de 

Parelheiros as casas costumam ser mais distantes, ruas mais amplas e algumas 

em leito de terra. Já os núcleos localizados no distrito do Grajaú são mais 

adensados, com as residências mais próximas e há formação de cortiços 

erguidos entre as ruas e vielas, reflexo do processo de autoconstrução muito 

comum no distrito. Além disso, são áreas periféricas, consolidadas e em 

processo moroso de regularização fundiária. Assim, a regularização do 

abastecimento e do direito a água potável é uma etapa importante nesse 

processo. 

Nesses núcleos, as principais formas de organizações da comunidade para 

discutir os problemas locais são as Associações de Bairros, os Conselhos de 

Segurança, as Organizações Não Governamentais – ONGs locais, os conselhos 

de bairro e as redes de relacionamento, nas quais as mulheres atuam como 

protagonistas históricas da estruturação desses processos. Para tanto, são 

utilizadas ferramentas diversas de representação social, como os Conselhos da 

Saúde, os Conselhos Tutelares, os grupos de aplicativos, mídia alternativa, 

como o Grajaú Tem e o jornal Folha de Parelheiros, e as subprefeituras. 

Nas bases de dados da Sabesp há 274 Associações formais cadastradas, além 

de instituições parceiras (escolas, ONGs, casas de repousos, abrigos, entidades 

esportivas, igrejas e duas subprefeituras). Dentre as Associações cadastradas, 

77% têm uma mulher à frente. As lideranças do Água Legal já estão inclusas no 

banco de dados da Sabesp.  

Das 30 áreas regularizadas pelo Programa no lote 2 (Figura 2), em 11 foram 

as mulheres quem se destacaram e formaram associações e coletivos de 

bairros. Entre os núcleos regularizados cuja liderança é do sexo feminino podem 

ser destacadas as lideranças dos núcleos Jardim Novo Papai Noel, Núcleo Barro 
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Branco, J Núcleo Jardim Iporã, Núcleo Rua Arroio São Gonçalo, Núcleo Estrada 

do Porto Martins, Núcleo Sumaré e Núcleo Iporanga. 

Figura 2 – Localização geográfica dos núcleos atendidos pelo Contrato 14.866/17 – UGR 

Interlagos do Programa Água Legal. 

 

Fonte: Lana, 2020. 
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5. METODOLOGIA  

 

A implementação das ações socioambientais assim como os objetivos gerais do 

Programa Água Legal e as metas do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos 

seguiram as determinações do termo de referência, o Manual de Comunicação 

Social e a Metodologia da Governança Colaborativa. 

A Governança Colaborativa é a metodologia adotada pela Diretoria 

Metropolitana da SABESP - Diretoria M para orientar as práticas de participação 

social em programas, projetos e ações da Companhia, cujos resultados e a 

desejada manutenção dependem do envolvimento de comunidades, 

organizações e empresas (SABESP, 2019, p. 04). 

Essa metodologia busca formas de atuar em situações que afetam a Companhia   

e os diversos atores sociais envolvidos. Nos marcos do Programa Água Legal a 

metodologia de Governança Colaborativa foi utilizada pela contratada para 

fortalecer as parcerias e as relações de confiança, potencializando os resultados 

do trabalho social desenvolvido na vigência do Contrato 14.866/17 – UGR 

Interlagos (Tabela 2). 

Tabela 2 – Resumo das ações socioambientais desenvolvidas nos Distritos de Cidade Dutra, 

Grajaú e Parelheiros durante a fase de implantação de obras do Programa Água Legal lote 2, 

Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos. 

Natureza das ações 

UGR Interlagos Totalizações 

Técnica 

Comunitária Ana 

Maria 

Nº 
Ações 

Público 
Beneficiado 

Força de 
Trabalho 

Participante 

Ações de educação 

ambiental 

(socioeducativas) 

Ações em escolas 2 660 4 

Palestras de 

sensibilização em 

programa de 

melhorias (Obras, 

Projetos, etc.) 

2 75 5 

Outras Ações  6 1.760 14 

Total 21 3.390 28 

Visitas técnicas 154 1.484 24 



 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

17 

Natureza das ações 

UGR Interlagos Totalizações 

Técnica 

Comunitária Ana 

Maria 

Nº 
Ações 

Público 
Beneficiado 

Força de 
Trabalho 

Participante 

Relacionamentos com 

as comunidades 

Visitas programadas  48 48 10 

Atendimento a 

líderes nas 

comunidades 

185 534 10 

Contato Telefônico 421 432 7 

Total 808 2.498 51 

Fonte: Pereira, 2018  

 

As Escolas Estaduais Mariazinha Congílio, localizada à Rua Quatro, Recanto 

Marisa e Noronha V, localizada à Rua Rufino Zado, 211 - Jardim Noronha estão 

localizadas na área de abrangência do Núcleo Barro Branco 1 e 2. Essas duas 

escolas de ensino fundamental e médio foram escolhidas dentre as áreas 

atendidas pelo Programa Água Legal, lote 2 para participar do concurso APP 

Legal. O objetivo do Programa foi desenvolver o empreendedorismo entre os 

estudantes, por meio do desenvolvimento de aplicativos voltados para o tema 

meio ambiente e sustentabilidade. Esta ação foi desenvolvida por meio da 

parceria contratante, contratada e comunidade. 

As palestras de sensibilização em programa de melhorias (obras, projetos, etc.) 

foram realizadas no Núcleo Jardim Papai Noel e Iporanga, e foram especificas 

para falar de obras e projetos futuros relacionados aos respectivos bairros. 

Ações em eventos promovidos pela comunidade como ações sociais, mutirões 

e reuniões com a participação da SABESP também foram contabilizados no item 

“Outras Ações” da Tabela 2.  

O relacionamento com a comunidade dá-se por meio de visitas técnicas, 

atendimento in loco e contato telefônico. A técnica comunitária da UGR é 

responsável pelo acompanhamento do contrato na parte de relacionamento com 

as comunidades. 
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As atividades socioambientais executadas para a implantação do Contrato 

14.866/17 – UGR Interlagos estão de acordo com as diretrizes orientadoras 

para a execução dos trabalhos sociais (SABESP, 2018a, p. 246 e 247): 

• Estímulo ao exercício da participação cidadã e do controle social sobre 

ações relativas às políticas públicas; 

• Formação e/ou fortalecimento de entidades representativas dos 

beneficiários; 

• Intersetorialidade na abordagem do trabalho social; 

• Disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social; 

• Articulação com outras políticas públicas de inclusão social; 

• Desenvolvimento de ações visando à elevação socioeconômica, à 

qualidade de vida das famílias e à sustentabilidade dos empreendimentos; 

• Empoderamento de jovens, por meio de ações estratégicas de 

fortalecimento de e protagonismo juvenil nas áreas de atuação do Projeto. 

 

Como eixos transversais a essas diretrizes, são importantes: mobilização, 

organização e fortalecimento social, educação sanitária e ambiental e 

geração de trabalho e renda (desenvolvimento socioeconômico). 

Considerando os eixos e as diretrizes apresentadas, foram realizadas as 

seguintes atividades socioambientais para apoiar a regularização dos núcleos 

comunitários do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos: 

• Mapeamento e cadastramento das lideranças comunitárias locais; 

• Mapeamento e cadastramento das condições socioeconômicas de 

imóveis;  

• Entrevistas com moradores;  

• Palestras de Educação Ambiental e Sanitária em escolas da região; 
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• Projeto Aplicativo - APP Legal em escolas; 

• Mapeamento de moradores que atendiam aos requisitos para cadastro 

em Tarifa Social; 

• Contratação de encanadores e auxiliares da região para trabalhar nas 

obras; 

• Palestras de Educação Socioambiental (redução de perdas, educação 

sanitária, uso consciente da água e rede de esgotos); 

• Reuniões de Comunicação com a Comunidade; 

• Encontro com as Comunidades; 

• Distribuição de material informativo. 

 

Vale destacar também que o Trabalho Social desenvolvido com os beneficiários 

da comunidade do Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos foi de suma 

importância, pois se orientou pela preocupação de oferecer à população um 

canal aberto para discussão política e técnica como meio para o exercício da 

cidadania. Além disso, as ações socioambientais também estão alinhadas ao 

tripé da sustentabilidade, levando em conta os aspectos econômicos – 

atividades orientadas para a geração de renda e adimplência, sociais – 

atividades de apoio ao empoderamento de lideranças comunitárias e ambientais 

– atividades de educação ambiental (triple bottom line ou Social, Ambiental e 

Econômico) (SUSTAINABILITY, 2008; ELKINGTON, 1999 apud IPIRANGA et al. 

2011).  

 

5.1. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 

 

A realização de ações socioambientais nas áreas atendidas pelo Contrato 

14.866/17 – UGR Interlagos, além de garantir a implementação das obras de 

abastecimento de água, contribuem também para que sejam atingidos alguns 
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dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS definidos pela 

Organização das Nações Unidas – ONU como parte da Agenda 2030. Os ODS 

(Figura 3) são globais e essenciais no combate à pobreza, promoção da 

prosperidade e do bem-estar para todos, proteção do meio ambiente e luta 

contra as mudanças climáticas (ONU, 20--). 

Figura 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Fonte: PNUD (20--). 

 

Os 17 ODS são: 

1. Erradicação da pobreza; 

2. Fome zero e agricultura sustentável; 

3. Saúde e bem-estar; 

4. Educação de qualidade; 

5. Igualdade de gênero; 

6. Água potável e saneamento; 

7. Energia acessível e limpa; 

8. Trabalho decente e crescimento econômico; 

9. Indústria, inovação e infraestrutura;  
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10. Redução das desigualdades; 

11. Cidades e comunidades sustentáveis; 

12. Consumo e produção responsáveis; 

13. Ação contra a mudança global do clima; 

14. Vida na água; 

15. Vida terrestre; 

16. Paz, justiça e instituições eficazes; 

17. Parcerias e meios de implementação. 

 

5.2 Ações Socioambientais 

 

O Trabalho Social desenvolvido nos núcleos atendidos pelo Programa Água 

Legal é tão importante quanto as obras si, pois trata-se de um processo 

importante de desconstrução de hábitos e comportamentos econômicos, sociais, 

ambientais e culturais no que diz respeito ao uso dos recursos hídricos 

As ações socioambientais descritas a seguir evidenciam o trabalho 

socioambiental desenvolvido nos núcleos durante a fase de implantação do 

Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos. 

 

➢ Obras de regularização e benfeitorias 

                 

A substituição das redes clandestinas e a implantação de novas redes nas áreas 

de intervenção do Programa, além de melhorar a qualidade da infraestrutura, 

permitem uma melhora no aspecto urbano, e principalmente, a melhoria dos 
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indicadores de saúde pela eliminação de riscos de contaminação, como pode 

ser observado nas Figuras 4 e 5. 

Figuras 4 e 5 – Identificação e eliminação de ligações irregulares no Núcleo Iporã, Contrato 

14.866/17 – UGR Interlagos. 

     
           

Fonte: Arquivos UGR Interlagos, 2018 

 

Impactos das obras  

Por se tratar de obras de implantação de redes de água de pequenas dimensões, 

não demandando aprovações junto aos órgãos ambientais, e de sistemas 

construtivos de baixíssimos impactos quanto a movimentações de terra, bem 

como quanto à utilização de equipamentos pesados, não foram identificados 

impactos ambientais relevantes (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Matriz de Impacto e Riscos Ambientais - Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos.  

CONTRATO - 14.866/17 – UGR INTERLAGOS - LOTE 2 

MATRIZ         
RISCO / 

IMPACTO 
AMBIENTAL  

E SOCIAL 

HOUVE 
IMPACTO? 

 
Sim 

 
Não 

MAGNITUDE 
 
 

Pequena 
 

 Média 
 

Grande 

TEMPORALIDADE 
 
 

Temporário 
 

Permanente 

IMPORTÂNCIA 
 
 

Significativa 
 

Não significativa 

DURAÇÃO 
 

Curta 
 

Média 
 

Longa 

REVERSIBILIDADE 
 
 

Reversível 
 

Irreversível 

SENSIBILIDADE 
 

Presença de áreas 
sensíveis e 

possíveis impactos 
com a obra 

 
(APAs, reservas ou 
resíduos de mata 

atlântica, etc) 

MITIGÁVEL 
 

NÃO 
MITIGÁVEL 

MEDIDAS 
ADOTADAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

Poeira Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 
Caminhão pipa / 
limpeza manual 

Resíduos da obra Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 
Caçamba /  
bota fora 

Resíduos m. de 
obra 

Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim Bota fora 

Supressão de 
vegetação 

Não - - - - - - - - 

Falta de 
sinalização p/ 

pedestres 
Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 

Placas indicativas / 
fitas de isolamento 

/ cones 

Obras em app sem 
ocupação 

Não - - - - - - - - 

Poda de árvores Não - - - - - - - - 

Impacto em cursos 
d’água 

Não - - - - - - - - 

Poluição de 
veículos 

Não - - - - - - - - 

Buracos Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 
Reposição 

concomitante a 
execução 
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CONTRATO - 14.866/17 – UGR INTERLAGOS - LOTE 2 

MATRIZ         
RISCO / 

IMPACTO 
AMBIENTAL  

E SOCIAL 

HOUVE 
IMPACTO? 

 
Sim 

 
Não 

MAGNITUDE 
 
 

Pequena 
 

 Média 
 

Grande 

TEMPORALIDADE 
 
 

Temporário 
 

Permanente 

IMPORTÂNCIA 
 
 

Significativa 
 

Não significativa 

DURAÇÃO 
 

Curta 
 

Média 
 

Longa 

REVERSIBILIDADE 
 
 

Reversível 
 

Irreversível 

SENSIBILIDADE 
 

Presença de áreas 
sensíveis e 

possíveis impactos 
com a obra 

 
(APAs, reservas ou 
resíduos de mata 

atlântica, etc) 

MITIGÁVEL 
 

NÃO 
MITIGÁVEL 

MEDIDAS 
ADOTADAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

Dificuldade de 
trânsito p/ as 

pessoas 
Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 

Implantação de 
faixas exclusivas 
para pedestres 

Dificuldades para 
comércios 

Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 

Trabalhos 
realizados em 

horários 
alternativos 

quando necessário 

Abertura de valas Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 
Utilização de 

escoramento e 
utilização de EPIs 

Barulho (pessoas 
e maquinas) 

Sim Pequena Temporário Não significativa Curta Reversível Pequena Sim 

Comunidade foi 
comunicada, por 
meio de reuniões 

de conscientização 
e faixas 

Substâncias 
poluentes 

Não - - - - - - - - 

Acidentes com 
veículos 

Não - - - - - - - - 
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CONTRATO - 14.866/17 – UGR INTERLAGOS - LOTE 2 

MATRIZ         
RISCO / 

IMPACTO 
AMBIENTAL  

E SOCIAL 

HOUVE 
IMPACTO? 

 
Sim 

 
Não 

MAGNITUDE 
 
 

Pequena 
 

 Média 
 

Grande 

TEMPORALIDADE 
 
 

Temporário 
 

Permanente 

IMPORTÂNCIA 
 
 

Significativa 
 

Não significativa 

DURAÇÃO 
 

Curta 
 

Média 
 

Longa 

REVERSIBILIDADE 
 
 

Reversível 
 

Irreversível 

SENSIBILIDADE 
 

Presença de áreas 
sensíveis e 

possíveis impactos 
com a obra 

 
(APAs, reservas ou 
resíduos de mata 

atlântica, etc) 

MITIGÁVEL 
 

NÃO 
MITIGÁVEL 

MEDIDAS 
ADOTADAS DE 
MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

Recomposição 
adequada de 
pavimentos 

Sim Média Temporário Não significativa Média Reversível Pequena Sim 

De acordo com os 
procedimentos, a 

reposição foi 
realizada seguindo 

os padrões 
existentes antes 

das obras 

Reassentamento 
involuntário 

Não - - - - - - - - 

Aquisição de áreas Não - - - - - - - - 

Outras Não - - - - - - - - 

Fonte: Elaborado por UGR Interlagos, 2020. 
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O padrão de contratos Sabesp já contém, em suas cláusulas, e conforme já 

observado, exigências no tocante às contratadas treinarem sua mão de obra e 

incorporarem exigências das legislações ambientais e sociais (por exemplo, 

vedação à contratação de mão de obra infantil, destinação adequada de 

resíduos, etc.). 

Vale destacar também que todas as obras tiveram destinação adequada de 

resíduos eventualmente gerados e todas as medidas de segurança e saúde do 

trabalho foram adotadas. 

Durante a fase de obras, os potenciais impactos do Programa Água Legal são 

predominantemente de pequena magnitude e com efeitos temporários. Todavia, 

a população é previamente informada sobre os possíveis impactos causados 

durante as obras, assim como, as formas de mitigação. 

Por outro lado, vários aspectos positivos podem ser mencionados, indicando a 

característica inclusiva do Programa:  

• Extensão do abastecimento público, em condições de regularidade, 

qualidade e de modicidade tarifária (enquadramento na categoria de Tarifa 

Social das novas ligações), a famílias de baixa e baixíssima renda;  

• Consequente elevação de níveis de qualidade de vida;  

• Trabalho Social desenvolvido e participação comunitária na compreensão 

dos objetivos do Programa, na valorização das obras e das estruturas e 

instalações implantadas;  

• Reconhecimento de alguma forma institucional da comunidade, com a 

emissão de conta referenciada a endereço residencial (conta, que por sua 

vez, torna-se comprovante de endereço);  

• Efetivação de mais um passo em direção à universalização da cobertura 

dos serviços de saneamento básico. 

 

Há também ganhos operacionais e comerciais: a eliminação de perda física e 

comercial de vazões; a recuperação de receita; e a preservação da integridade 

do sistema comercial, ampliando a sua aderência à cidade informal e à renda 

média exígua de contingentes populacionais expressivos. 
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As obras são de baixo impacto, uma vez que em sua grande maioria são áreas 

topograficamente irregulares e ou desniveladas, além disso o arruamento 

também é de forma precária e em muitos casos as vielas são extremamente 

estreitas. Assim, são exigidas obras de cunho manual, ainda que sejam 

promovidas ções para minimizar impactos nos locais precedidos de obras. No 

Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos, não houve a necessidade de 

reassentamento de infraestrutura de redes e ou reaproveitamento. 

De acordo com a Resolução SMA 54 de 19/12/2007, que dispõe sobre 

licenciamento de empreendimentos urbanísticos e de saneamento considerados 

de utilidade pública e de interesse social, como se trata de intervenção a ser 

executada em área de vulnerabilidade social e com redes de diâmetro inferior a 

1000 mm, não há necessidade de licença, conforme Art. 6 da Resolução. 

(Figuras 6, 7, 8 e 9). 

Figuras 6 e 7 – Placa de sinalização de obras no Núcleo Iporã contendo os canais de 

atendimento e um trecho de obras na fase de implantação de rede. Contrato 14.866/17 – UGR 

Interlagos. 

      

Fonte: Arquivos da contratada Enorsul/ Vitalux, 2018. 
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Figuras 8 e 9 – Fotos evidenciando o antes e depois da implantação das redes de água e 

esgoto Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos. Núcleo Iporã. 

      

Fonte: Pereira, 2018. 

 

• Reunião de Reconhecimento 

                                                                   

A Reunião de Reconhecimento é geralmente realizada no dia anterior ao início 

das obras e tem como objetivo principal apresentar as equipes (equipe de obras, 

equipe social e equipe operacional) aos moradores e às lideranças locais. Além 

disso, é o momento de fornecer informações relevantes sobre as obras e tirar 

possíveis dúvidas da população. Esta abordagem inicial é coordenada pelo 

encarregado das equipes contratadas juntamente com a equipe do trabalho 

social e acompanhada pela técnica comunitária da UGR Interlagos. Nessa ação 

(Figura 10), o morador recebe material educativo e informativo, no qual constam 

os canais de relacionamento com a equipe contratada durante e após a 

implantação das obras. 
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Figura 10 – Reunião de Reconhecimento no Núcleo Barro Branco 1 e 2. 

 

Fonte: Pereira, 2018. 

 

• Encontro com Lideranças Comunitárias 

                                                                                

O Encontro de Lideranças é o evento máximo das práticas do PPC nas Unidades 

de Gerenciamento Regionais. É o momento de compartilhar os resultados do 

planejamento e dos investimentos realizados na região atendida e apresentar 

futuras ações. 

O propósito do evento é realizar um feedback para as lideranças, escutá-las e 

atendê-las, no que for de responsabilidade da Sabesp. O encontro reúne 

lideranças de todas as regiões de responsabilidade da UGR em um dia de trocas 

de experiências, formação e fortalecimento das redes e parcerias. Neste evento 

as lideranças comunitárias dos núcleos regularizados pelo Água Legal têm a 

oportunidade de troca com as lideranças de outras comunidades já 

consolidadas. 
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A UGR Interlagos reconhece e valoriza o trabalho e a parceria junto às lideranças 

de bairro, por isso, há sempre a participação dos gerentes e encarregados na 

condução dos encontros e a participação das lideranças comunitárias nos 

eventos corporativos promovidos pela companhia (Figuras 11 e 12). 

Figuras 11 e 12 – Convite distribuído para o Encontro com as Lideranças Comunitárias 2017 

 

Fonte: Arquivos UGR Interlagos, 2017. 

 

 

• Palestra Socioeducativa sobre o Uso Racional da Água 

                                         

 

 

As Palestras Socioeducativas (Figura 13) acontecem no decorrer da execução 

das obras e tem como objetivo a sensibilização dos moradores sobre a 

importância dos seguintes temas: o uso racional e inteligente da água, o cuidado 

com as instalações e a importância da regularização do abastecimento para a 

saúde e bem-estar. Também são abordados tópicos de adimplência, 

informações sobre a conta, benefícios, tarifas e ações de cidadania, adaptando 

os temas ao público infantil, conforme evidenciado na Figura 14. 
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Figura 13 – Palestra socioeducativa no Núcleo Satélite Dionéia para lideranças e comunidade 

atendidas pelo Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos. 

 

Fonte: Arquivos UGR Interlagos, 2018. 

 

Figura 14 – Teatro da Gota Borralheira na CEI João Cândido – Núcleo Arroio São Gonçalo, 

atendido pelo Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos. 

 

Fonte: Arquivos UGR Interlagos, 2018. 
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• Entrega de Material Educativo – Água Legal 

                                         

A Entrega de Material Educativo – Água Legal (Figuras 15 e 16) geralmente 

acontece durante a Reunião de Reconhecimento, podendo se repetir durante a 

etapa de assinatura do Termo de Adesão no trabalho casa a casa ou, ainda, se 

a equipe contratada e a técnica comunitária julgarem necessário reforçar o 

trabalho. Toda equipe social participa de um dia de mobilização com a entrega 

de material educativo e cadastro das demandas relatadas pelos moradores. As 

demandas são tabuladas e tratadas. 

Figuras 15 e 16 – Distribuição folheto Água Legal nos núcleos Iporã e Jacob Reimberg.  

    

Fonte: Pereira, 2018. 

 

• Participação de lideranças locais em eventos corporativos  

                               

 

A equipe da UGR Interlagos responsável pela coordenação do Contrato prezou 

pela participação de lideranças comunitárias e equipes da contratada em feiras 

corporativas, Encontros de Lideranças e visitas monitoradas. Ao todo, 26 
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lideranças atendidas pelo Água Legal e 15 funcionários da contratada 

participaram dos eventos no decorrer do ano de 2017 e 2018. Os objetivos das 

ações foram: o incentivo ao conhecimento, à qualificação profissional, à troca de 

conhecimentos, de experiências e ampliação da visão de saneamento. São 

eventos enriquecedores que promovem a integração e a valorização das 

parcerias. 

Dia Mundial da Água, Dia do Rio Tietê, Dia Da Árvore e Abraço do Guarapiranga 

são exemplos de eventos corporativos em que a participação de lideranças 

comunitárias é assegurada. O PPC coordena esses eventos, reservando dias e 

horários exclusivos para garantir a ampla participação da rede de parceiros.  As 

visitas técnicas (Figura 17) são planejadas por intermédio do Coordenador do 

PPC da MS e dos Técnicos Comunitários. 

Figura 17 – Lideranças comunitárias da UGR Interlagos e Técnicos comunitários da MS em 

visitação às obras do Rio Tietê. 

 
 

Fonte: Arquivos UGR Interlagos, 2018. 

 

• Programa Líder Legal 
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A Sabesp busca manter relações com lideranças de bairro de modo que essas 

relações partem do respeito à autonomia dessas lideranças, o que ajudou no 

compartilhamento de ação/experiência com a empresa contratada, traduzindo-

se em uma forma de aprendizagem e parceria.  

A equipe social e o coordenador do Contrato participaram de alguns mutirões de 

apresentação e cobrança de demandas, mutirões que resultaram de iniciativa da 

Sabesp, por meio do Programa Líder Legal (Figura 18). Este Programa foi 

desenvolvido em 2017 especificamente para os núcleos de difícil acesso e teve 

como objetivo facilitar o atendimento e a solução de problemas, promover a 

interação entre a Sabesp, a Contratada e a comunidade, desenvolver ações 

socioeducativas e fortalecer as redes de relacionamento. Após a implementação 

dessas ações, houve um aumento de 22% no cadastro de entidades e lideranças 

locais no banco de entidades no Comunitário Sabesp, saltando de 224 para 276 

líderes locais e associações devidamente cadastradas. A importância desse 

cadastro é possibilitar o contato permanente da área social da Sabesp e convites 

à participação nos encontros de lideranças comunitárias realizados de forma 

periódica e sistemática pela UGR Interlagos. 

Figura 18 – Folheto informativo do Líder Legal, UGR Interlagos. 

 

Fonte: Pereira, 2017. 
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• Programa “SWAT” - Ações sociais integradas nos bairros 

                               

Programa desenvolvido pelo consórcio Enorsul/Vitalux Eco em parceria com a 

Sabesp, consistindo no desenvolvimento de ações integradas com foco na 

resolução dos problemas de forma ágil e eficaz.  Para as ações "SWAT” foi 

necessário utilizar uma van móvel, uma equipe de manutenção operacional, uma 

equipe de caça vazamentos (com o uso de geofone1), a equipe social e de 

negociação.  

Durante a realização do programa SWAT foi identificada a necessidade de 

algumas ações de correção, as quais foram solucionadas imediatamente: reparo 

em cavaletes, troca de titularidade, negociação de adimplência, segunda via de 

conta, esclarecimentos sobre consumo e conscientização sobre o uso racional 

da água. Essa prática foi desenvolvida em áreas já atendidas pelo Programa 

Água Legal nos trabalhos com as ligações inativas2 e de consumo zero3, visando 

à resolução de vários problemas em uma única ação sistematizada.  

O dia das ações foi amplamente divulgado pela equipe social do contrato 

juntamente com o técnico comunitário da Sabesp e membros das associações, 

além de uso de faixas e cartazes. As lideranças fizeram a divulgação via grupos 

de moradores. É importante frisar o protagonismo das lideranças e o quanto 

essas ações fortalecem as relações da comunidade com seus líderes, 

contribuindo para a sustentabilidade do empreendimento.  

 

                                                           
1 Geofone: Instrumento acústico utilizado para localizar vazamentos, a partir de ruídos 
provenientes do solo. 
2 Ligações inativas: Imóveis com ligações suprimidas, com ou sem débito. 
3 Ligações com consumo zero: Imóveis com ligação oficial e sem consumo, vago, com hidrômetro 
danificado ou possibilidade de irregularidade. 
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5.3 Educação Socioambiental 

                                  

As diretrizes para as ações de sensibilização e educação socioambiental para 

as unidades da Diretoria Metropolitana compreendem palestras, informações e 

esclarecimentos sobre questões ambientais voltadas à melhoria da qualidade de 

vida e do meio ambiente, alinhados à Missão da Sabesp, visando à construção 

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

conservação do meio ambiente, a universalização dos serviços de saneamento 

e a construção de sociedades sustentáveis, por meio de diversas ações e 

projetos orientados por essa perspectiva. Foram realizadas várias atividades 

junto às comunidades beneficiadas pelo Programa e também em várias escolas 

da região, como por exemplo o ciclo de palestra realizado no Centro de Estudos 

Unificados – CEU Cidade Dutra (Figura 19). 

Figura 19 – Palestra de Educação Ambiental no CEU Cidade Dutra. 

 

Fonte: Daniela Moreira, 2018. 

 

• Programa APP Legal 

                 



 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

37 

O Programa APP Legal é um projeto da Diretoria Metropolitana Sul de 

empreendedorismo tecnológico e social desenvolvido em 2018 com alunos do 

ensino médio de escolas públicas de áreas com abastecimento regularizado por 

meio do Programa Água Legal. O projeto foi desenvolvido pela Sabesp em 

parceria com a ONG Ideias de Futuro, o Consórcio Enorsul/Vitalux, as escolas, 

os alunos e a comunidade.   

O projeto, em sua primeira edição, contemplou duas escolas estaduais:  E.E 

Mariazinha Congílio, localizada na Rua quatro, S/N, Jd. Monte Verde – São 

Paulo e E.E Noronha V (Figura 20) localizada na Rua Rufino Zado, 211, Grajaú 

– São Paulo.  

O projeto teve por objetivo o fortalecimento das competências de inovação e a 

promoção do empreendedorismo tecnológico entre os gestores, professores e 

alunos, capacitando-os e criando oportunidades de inclusão social e de 

emprego.   

O programa se preocupou com o estabelecimento de instrumentos de 

relacionamento com os beneficiários, procurando dar encaminhamento e retorno 

às demandas apresentadas pelos moradores. 

Figura 20 – Escola vencedora do concurso APP Legal Noronha V. 

 

Fonte: Arquivos UGR Interlagos, 2018 

 



 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

38 

A E.E. Noronha V foi a campeã do concurso de aplicativos, com o 

desenvolvimento do APP ÓLEO AMIGO, que será implantado durante a fase 2. 

A ideia apresentada consiste na utilização do aplicativo para a organização da 

coleta de óleo, com a criação de uma cooperativa de coleta de óleos de cozinha 

e transformação deste numa rede de oportunidades por meio da transformação 

do óleo em produtos de limpeza e cosméticos, voltados para as mulheres donas 

de casa em busca de renda e de valorização social. 

Figura 21 – Cerimônia de encerramento do APP Legal. 

 

Fonte: Arquivos da contratada Enorsul /Vitalux, 2018. 

 

• Recepção e encaminhamento de demandas da comunidade 

                                                                                

As demandas advindas das comunidades são acatadas e organizadas em 

planilhas (Quadro 3) com o objetivo de acompanhar e mapear as principais 

solicitações para proposição de melhorias em reuniões de feedbacks. 
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Quadro 3 – Demandas identificadas pela comunidade de núcleos atendidos pelo Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos. 

Demanda 
Data do 

acatamento 
Endereço 

Solicitante/ 
contato 

Tratativa 
acatada 

Prazo para 
atendimento 

Data de 
encerramento 

Observações do 
solicitante 

Parecer final 

Ligação de 
água 

11/06/2018 Rua Brígida  
Andreia 
Omena  

Vistoria no 
local 

24h 12/06/18 
Tem um vazamento 

de água no meu 
relógio 

Reparo 
executado 

Cavalete 
vazando 

15/06/2018 
Rua 

Frederick 
Delius 

Fredson 
Oliveira 

Liderança de 
bairro 

Contato 
telefônico 

24h 16/10/19 
Moradores com 
Dificuldade em 

entender a conta 

Visita in loco 
para sanar as 

dúvidas 

 
Parceria16 

 
17/09/2018 

Rua Ana 
Velha -
Iporã 

Liderança do 
bairro 

Apoio do 
contrato no 
mutirão da 

rua 

Por demanda 
Aguardando 
parecer da 
liderança 

Os moradores irão 
fazer um mutirão 

na Rua Ana Velha. 
Solicita apoio do 

contrato 

Mutirão 
realizado 

 
Vazamento 
de esgoto 

10/10/2018 
Rua 

Nícolas 
Alfaro  

Liderança de 
bairro  

Obstrução 
de esgoto 

48h 11/10/2018 

A rede obstrui por 
mal uso. Fazer 

ação de 
conscientização. 

Ações de 
Educação 

Ambiental em 
um dia de 

ação social 
coletiva. 

Oficina com as 
crianças. 

Reforma 
da Praça 

do Jardim 
Sete de 

Setembro 

17/10/2018 
Estrada do 

Barro 
Branco 

Liderança de 
bairro 

Água de 
chuva na 
rede de 
esgoto 

24h 08/010/18 

 
Quando chove é 

um transtorno para 
quem mora na área 

Palestra sobre 
o uso correto 

da 
infraestrutura 
SABESP no 
CEU Três 

Corações com 
lideranças. 

Fonte:  Pereira, 2018
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6. RESULTADOS 

 

O Índice de Perdas da Distribuição Total – IPDT, o qual tem impacto direto em 

função das ligações clandestinas, consumo zero e inativas, era de 264 l/lig/dia 

em janeiro de 2017. Entre os objetivos do Programa Água Legal está a redução 

dessas perdas nas áreas beneficiárias do programa, tanto que o resultado deste 

índice em janeiro de 2019 era de 255 l/lig/dia. 

Vale destacar a melhoria significativa do Volume Medido - VM nos núcleos 

atendidos, pois o Índice de Águas Não Comercializadas – IANC (vide Figura 21) 

tem tendência de queda a cada ano, ou seja, quanto menor o IANC, melhor o 

resultado, demonstrando eficiência, assertividade e controle das ações. 

Figura 21 – Índice de Água Não Comercializada de 2015 a 2019. 

 

Fonte: Controle On Line de Perdas – COP. 

 

O volume recuperado no lote 2, Contrato 14.866/17 – UGR Interlagos, foi 

expressivo, chegando a ultrapassar 126,8% na média dos valores apurados do 

escopo mínimo estabelecido em contrato (vide Figura 22). 
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Figura 22 – Comparativo de meta e volume medido apurado. 

 

Fonte: Relatório Gerencial UGR. 

 

Quanto às questões socioambientais, com o Contrato 14.866/17 – UGR 

Interlagos foi possível deixar um legado social importante para os núcleos 

atendidos, tanto em relação às ações desenvolvidas, quanto ao incentivo às 

iniciativas da comunidade e das lideranças. As redes de parcerias foram 

ampliadas e fortalecidas tendo como reflexo o bom trabalho desenvolvido e até 

homenagens recebidas em forma de faixas e placas de agradecimento das 

comunidades. Além disso o contrato priorizou a contratação de mão de obra 

local. 

Por fim, o Programa Água Legal implementado mediante Contrato 14.866/17 – 

UGR Interlagos contribuiu para o aumento da disponibilidade hídrica em 30 

núcleos de alta vulnerabilidade social situados em sua área de abrangência, por 

meio da implantação de redes e regularização domiciliares de abastecimento de 

água.  

Dessa forma, o presente contrato superou todas as metas estabelecidas no 

escopo inicial, cumpriu os objetivos que norteiam o trabalho socioambiental 

estabelecidos nos termos de referência, assim como os objetivos gerais do 

Programa Água Legal. 



 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

 

7. PLANO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS – PROGRAMA ÁGUA LEGAL 

BANCO MUNDIAL 

O Trabalho Social posterior às obras visa à sustentabilidade do conjunto dos 

objetivos do Programa, desde o propósito de seguir em direção à universalização 

da prestação dos serviços, passando pela manutenção de condições comerciais 

de adimplência por parte das novas famílias usuárias, até a preservação da 

racionalidade do sistema comercial da Sabesp (SABESP, 2018a, p.40) 

 

Trabalho Social em tempos de pandemia da COVID-19  

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou 

a COVID-19 como uma pandemia. As medidas de combate contra essa doença 

causada pelo novo coronavírus incluem lavar com frequência as mãos com água 

e sabão ou álcool em gel, cobrir a boca com o antebraço ao tossir ou espirrar, 

utilizar máscara ao sair de casa e a suspensão de atividades presenciais para 

serviços não essenciais (OPAS, 2020; MORAES, 2020).  

As obras e os serviços de saneamento, bem como as atividades de trabalho 

social, são exemplos de serviços que devem continuar sendo realizados no 

cenário atual, porém seguindo todas as recomendações para evitar 

aglomerações. 

Diante desse contexto, as atividades de Trabalho Social serão adaptadas ao 

distanciamento social. Ainda assim, faz-se necessário registro fotográfico de 

todas atividades, bem o registro de lista de presença. Para as ações realizadas 

virtualmente, o registro será feito com captura de tela durante a atividade. A lista 

de presença deverá ser conferida no momento de autorizar o acesso à sala 

virtual das atividades e reuniões. 

Para as distribuições de material educativo físico e etc., e caso haja a 

necessidade de alguma visita para cadastramento de novos clientes, deve ser 

dada atenção para a obrigatoriedade da utilização de máscaras e a higienização 

frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70°.  Recomenda-se também 

o uso de face shield e luvas. 



 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

 

 

Para manter a aproximação com a comunidade e suas lideranças a UGR 

Interlagos em parceria com a Unidade de Negócio Sul - MS está programando 

as seguintes ações socioambientais: 

• Visita virtual aos Laboratórios do Controle Sanitário Sul; 

• Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades;  

• Oficina Virtual de Composteira;  

• Palestra Virtual Sobre os ODS;  

• Oficina Virtual de Tsuru; 

• Oficina Virtual de Curriculum vitæ; 

• Oficina Virtual de horta vertical e para pequenos espaços; e  

• Distribuição de material educativo digital.  

 

Visita virtual aos Laboratórios do Controle Sanitário Sul 

As lideranças comunitárias terão a oportunidade de visitar virtualmente os 

laboratórios do Controle Sanitário Sul e conhecer um pouco do trabalho da 

SABESP para garantir a qualidade da água chega até às residências. 

Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal na MS. 

Duração: 1h30min - apresentação e espaço para dúvidas. 

Parceria com Controle Sanitário Sul MS e MA. 

 

Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades 

A técnica comunitária e as lideranças da UGR Interlagos abrirão um espaço 

virtual para as lideranças comunitárias possam trazer suas dúvidas, sugestões 

e um feedback sobre a implantação do programa. A reunião será importante para 

monitorar o grau de satisfação da população e sanar alguma dúvida e ou 

demanda das lideranças. 
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Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal UGR 

Interlagos. 

Duração – 1h30min 

Parceria – técnica comunitária e lideranças UGR Interlagos 

 

Oficina Virtual de Composteira 

Seguindo as referências de temas norteadores para as atividades sociais do 

Manual de Orientação Social (SABESP, 2018, p. 244), será realizada uma oficina 

virtual de compostagem para trabalhar o tema do descarte adequado de resíduos 

domiciliares.  

Público-alvo – lideranças comunitárias atendida pelo Água Legal na MS. 

Duração – 1h30min. 

Parceria – UGR Billings e UGR Interlagos.  

 

Palestra Virtual Sobre os ODS 

Os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis - ODS”, um dos eixos 

orientadores do MGSA, definidos no Pacto Global da Organização Nações 

Unidas - ONU, do qual a SABESP é signatária, e que estabelece diretrizes para 

a busca da superação das desigualdades no mundo, mediante desenvolvimento 

com sustentabilidade (SABESP, 2018, p. 242). 

Será realizada novamente a Live sobre os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentáveis – ODS para mostrar para a população uma abordagem geral e o 

compromisso do Programa Água Legal com o atingimento de algumas metas do 

desenvolvimento sustentável.  

Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal na MS. 

Duração – 1h30min. 

Parceria – técnica comunitária e lideranças da UGR Interlagos. 
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Oficina Virtual de Tsuru 

O tsuru é considerado o pássaro mais velho do mundo pela mitologia japonesa, 

com uma expectativa de vida de 1.000 anos. Por isso ele é símbolo de juventude, 

saúde e longevidade. Unindo essa simbologia à arte de dobrar papel (origami), 

há uma lenda de que quanto mais origamis uma pessoa que está hospitalizada 

fizer, mais rápida é a sua recuperação. Por isso, visitantes, amigos e parentes 

que visitam pessoas nos hospitais costumam oferecer papeis para fazer origami 

de tsuru (MUNDO-NIPO, 2012). 

Outra lenda existente no Japão é a de que a pessoa que faz 1.000 origamis de 

tsuru terá seu pedido realizado. Essa lenda foi reforçada pela história de Sadako 

Sasaki, uma menininha que tinha 2 anos de idade quando foi lançada a bomba 

atômica em Hiroshima, 5 de agosto de 1945. Sadako sobreviveu a esse 

acontecimento, mas em sua fuga teve contato com uma chuva radioativa e essa 

exposição lhe trouxe como consequência uma leucemia (MUNDO-NIPO, 2012). 

Em agosto de 1955, Sadako foi internada e sua melhor amiga lhe contou a lenda 

dos 1.000 tsurus em uma visita ao hospital. Diante dessa lenda, Sadako decidiu 

dobrar 1.000 tsurus com a esperança de que lhe fosse concedida a sua cura, 

mas em um determinado momento a menina entendeu que sua doença foi 

consequência da guerra. Por isso ela passou a desejar a paz para toda a 

humanidade, acima de sua cura (CAÇADORES DE LENDAS, 2013). 

Por atualmente ser um período de pandemia, a proposta da atividade é que 

inspirados e inspiradas pela lenda dos 1.000 tsurus, será realiza uma oficina de 

origami para passar uma mensagem de paz e esperança para comunidade. 

Público-alvo – Lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS e seus 

filhos. 

Duração 01h30min. 

Parceria UGR Interlagos e Planejamento Técnico Sul SABESP. 
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Oficina Virtual de Curriculum vitæ 

Aproveitando a demanda da comunidade para a necessidade elaborar 

adequadamente um Curriculum vitæ, será realizada uma oficina virtual de 

elaboração deste documento. A ideia é que seja produzido também material 

digital que possa ser disponibilizado pelas lideranças para a comunidade, caso 

seu acesso à internet seja limitado.  

Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS.  

Duração 01h30min. 

Parceria – UGR Interlagos Recursos Humanos Sul SABESP. 

 

Oficina Virtual de horta vertical e para pequenos espaços 

A ideia da oficina é oferecer dicas simples para que as lideranças possam 

replicar para suas comunidades, para que as pessoas possam produzir alguns 

alimentos em suas residências aproveitando inclusive talos e sementes dos 

alimentos que consomem. 

Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS.  

Duração: 01h30min 

Parceria – UGR Interlagos e Hortas Comunitárias MA SABESP. 

 

Distribuição de material educativo digital 

A Superintendência de Comunicação – PC vem produzindo materiais educativos 

digitais para divulgação nas redes sociais.  

Até o momento, foram produzidos em parceria com a Maurício de Sousa 

Produções dois vídeos e 12 tirinhas com a Turma da Mônica. Foram produzidos 

também vídeos com o Ciência em Show. 
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O técnico comunitário deverá divulgar o material para as lideranças 

comunitárias. É necessário recomendar às lideranças comunitárias que este 

material seja divulgado entre suas comunidades, se possível informar. 

Para todas as oficinas e atividades virtuais será produzido um material 

informativo digital que que possa ser divulgado para a parcel da comunidade que 

não possui pacote de internet que permita acompanhar as atividades virtuais. 

É importante destacar que todo material distribuído para a comunidade deve 

estar em consonância com a Comunicação Corporativa SABESP. 

Público-alvo – Lideranças comunitárias 

Parceria – Unidade Sul - MS e Comunicação corporativa SABESP - PC 

 

No Quadro 3 é apresentado um cronograma para execução das ações 

socioambientais virtuais programadas. Vale ressaltar que a programação pode 

sofrer alterações. 

Quadro 3 – Cronograma de Ações Socioambientais Virtuais Acompanhamento Programa Água 

Legal – UGR Interlagos. 

Cronograma Ações Socioambientais - Virtuais Acompanhamento Programa Água 
Legal - UGR Interlagos 

Atividade set/20 out/20 nov/20 dez/20 

Distribuição de material educativo digital 
      

  

Reunião Virtual de Alinhamento com as 
Comunidades         

Visita Virtual aos Laboratórios do Controle 
Sanitário Sul         

Oficina Virtual de Composteira         

Palestra Virtual Sobre os ODS         

Oficina Virtual de Tsuru         

Oficina Virtual de Curriculum vitæ        

Oficina Virtual de Horta Vertical e para Pequenos 
Espaços         

  Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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ANEXO A – CARTA ENVIADA À PREFEITURA REGIONAL DE 

PARELHEIROS 

 

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2018. 
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Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2018. 
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ANEXO B – RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE METAS DO CONTRATO DE PERFORMANCE 14.866/17 – UGR 

INTERLAGOS (ESCOPO) 

Contrato:   14.866/17 - Valor: R$ 5.100.000,00 - Empresa: CONSÓRCIO VITALUX-ENORSUL - AS: 01/12/17   
UGR: Interlagos - Administrador: Richard - Meta: 35.322 m³/mês 

          

Escopo 

Implantação do Escopo 12 meses 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 

Regularização: 3.000 265 575 914 1.102 1.620 2.069 2.460 2.937 3.084 

Inativas: 400 19 22 22 22 25 135 381 450 468 

Consumo zero: 100 2 2 4 4 6 35 74 114 116 

Ligações de esgoto: 560 0 0 0 0 0 200 576 611 692 

META M³/RGI: 8,70          

VOLUME REALIZADO M³/RGI (TOTAL) 6,24 4,59 4,96 6,99 7,08 8,20 8,78 8,82 8,37 

VOLUME REALIZADO M³/RGI (SOMENTE RGI´S COM 
FATURAMENTO COMPLETO - 30 DIAS) 

6,81 5,16 5,20 7,23 7,32 8,44 9,02 9,06 8,53 

VOLUME REALIZADO M³/RGI (DESCONTANDO OS RGI´S 
COM CONSUMO 0) 

16,85 14,26 11,27 9,53 10,38 11,32 11,66 11,87 10,88 

% em relação a meta de 8,70 71,72% 52,76% 57,01% 80,39% 81,39% 94,28% 100,87% 101,43% 96,15% 

VOLUME REALIZADO M³/Mês 1.787 2.754 4.666 7.889 11.690 20.006 30.637 36.286 36.472 

% em relação ao volume de 35.322m³/mês 5,06% 7,80% 13,21% 22,33% 33,10% 56,64% 86,74% 102,73% 103,26% 

Observação RGIs Totais: 4860 

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2020. 
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ANEXO C – RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE METAS DO CONTRATO DE PERFORMANCE 14.866/17 – UGR 

INTERLAGOS (APURAÇÃO) 

Contrato:   14.866/17 - Valor: R$ 5.100.000,00 - Empresa: CONSÓRCIO VITALUX-ENORSUL - AS: 01/12/17 
UGR: Interlagos - Administrador: Richard - Meta: 35.322 m³/mês 

Escopo 

Apuração da Performance 18 meses 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 
16 

Mês 
17 

Mês 
18 

Mês 
19 

Mês 
20 

Mês 
21 

Mês 
22 

Mês 
23 

Mês 
24 

Mês 
25 

Mês 
26 

Mês 
27 

out/18 
nov/ 
18 

dez/18 jan/19 fev/19 
mar/ 
19 

abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 
ago/ 
19 

set/19 out/19 
nov/ 
19 

dez/19 jan/20 fev/20 
mar/ 
20 

Regularização
: 3.000 

3.150 3.225 3.284 3.284 3.336 3.357 3.376 3.378 3.378 3.378 3.378 3.378 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 3.390 

Inativas: 400 471 479 482 558 597 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Consumo 
zero: 100 

128 132 132 151 163 166 167 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

Ligações de 
esgoto: 560 

693 698 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 701 

META M³/RGI: 
8,70 

                  

VOLUME 
REALIZADO 
M³/RGI 
(TOTAL) 

8,45 8,95 9,66 9,89 9,52 9,31 9,51 8,86 8,78 8,74 8,87 9,00 9,25 9,59 9,52 9,95 9,70 10,16 

VOLUME 
REALIZADO 
M³/RGI 
(SOMENTE 
RGI´S COM 
FATURAMEN
TO 
COMPLETO - 
30 DIAS) 

8,61 9,12 9,83 10,06 9,13 8,92 9,13 8,47 8,39 8,35 8,48 8,61 8,87 9,21 9,13 9,56 9,31 9,77 
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Contrato:   14.866/17 - Valor: R$ 5.100.000,00 - Empresa: CONSÓRCIO VITALUX-ENORSUL - AS: 01/12/17 
UGR: Interlagos - Administrador: Richard - Meta: 35.322 m³/mês 

Escopo 

Apuração da Performance 18 meses 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Mês 
13 

Mês 
14 

Mês 
15 

Mês 
16 

Mês 
17 

Mês 
18 

Mês 
19 

Mês 
20 

Mês 
21 

Mês 
22 

Mês 
23 

Mês 
24 

Mês 
25 

Mês 
26 

Mês 
27 

out/18 
nov/ 
18 

dez/18 jan/19 fev/19 
mar/ 
19 

abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 
ago/ 
19 

set/19 out/19 
nov/ 
19 

dez/19 jan/20 fev/20 
mar/ 
20 

VOLUME 
REALIZADO 
M³/RGI 
(DESCONTAN
DO OS RGI´S 
COM 
CONSUMO 0) 

10,08 11,30 11,52 11,75 11,24 10,83 11,11 10,25 10,07 9,98 10,03 10,22 10,65 10,97 10,87 11,42 11,35 11,79 

% em relação 
a meta de 
8,70 

97,07
% 

102,91
% 

111,02
% 

113,71
% 

109,41
% 

106,99
% 

109,35
% 

101,84
% 

100,93
% 

100,42
% 

101,97
% 

103,45
% 

106,35
% 

110,28
% 

109,44
% 

114,38
% 

111,48
% 

116,80
% 

VOLUME 
REALIZADO 
M³/Mês 

37.513 40.594 44.421 46.435 45.659 44.904 46.082 42.953 42.571 42.354 43.007 43.633 44.965 46.627 46.275 48.362 47.137 49.384 

% em relação 
ao volume de 
35.322m³/mês 

106,20
% 

114,93
% 

125,76
% 

131,46
% 

129,27
% 

127,13
% 

130,46
% 

121,60
% 

120,52
% 

119,91
% 

121,76
% 

123,53
% 

127,30
% 

132,01
% 

131,01
% 

136,92
% 

133,45
% 

139,81
% 

Observação RGIs Totais: 4860 

Fonte: Arquivo UGR Interlagos, 2020. 


