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Apresentação 
 

Este Relatório tem a finalidade de apresentar, de forma condensada, as questões sociais e 

ambientais pertinentes à intervenção planejada pela Sabesp, de extensão e regularização de 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em um conjunto de seis 

áreas densamente povoadas e com características de informalidade urbana – Chácara Três 

Meninas, Viela das Flores, Vila da Paz e Jardim Novo Horizonte, todas elas situadas no Distrito 

do Jardim Helena; Jardim Romano, também no mesmo Distrito, mais a leste, contudo; e Rua 

Olga Artacho, no Distrito de Cangaíba. Todas essas áreas situam-se no quadrante nordeste do 

município de São Paulo.  

Trata-se de núcleos de ocupação urbana intensiva, junto à margem esquerda do rio Tietê ou nas 

suas proximidades, cujo abastecimento é efetuado por procedimento informal, através de 

conexões sanitariamente precárias e irregulares à rede pública. O objeto do contrato abrange 

ações relacionadas a um universo de 7.430 ligações de água (4.500 ligações a regularizar, 1.730 

ligações de água que se encontram inativas e 1.200 ligações de água que apresentam consumo 

zero); inclui, ainda, a execução de 4.500 ligações de esgotos; a implantação de novas redes de 

distribuição e coleta; a supressão de infraestrutura irregular; a melhoria da infraestrutura local.  

O Quadro 1 apresenta a distribuição das famílias (a cada família deve corresponder uma ligação) 

pelas áreas de projeto (ou áreas de intervenção). Considerado o universo completo de ligações 

de água, o conjunto das áreas possui um contingente populacional estimado em pelo menos 26 

mil pessoas1. No item 3 desse Relatório, são apresentados diversos Mapas com a localização das 

áreas. 

Quadro 1 
Distribuição do Número de Famílias pelas Áreas de Intervenção 

Comunidade Característica 
Ambiental 

Característica Social N.º de 
Famílias 

Jardim Romano Zona Urbana Área de Alta Vulnerabilidade Social 366 

Vila da Paz Zona Urbana Área de Alta Vulnerabilidade Social 425 

Novo Horizonte Zona Urbana Área de Alta Vulnerabilidade Social 663 

Viela das Flores Zona Urbana Área de Alta Vulnerabilidade Social 505 

Chácara Três 
Meninas 

Zona Urbana Área de Alta Vulnerabilidade Social 3189 

Olga Artacho Zona Urbana Área de Alta Vulnerabilidade Social 2282 

                                                           
1 Estima-se uma média de 3,5 habitantes por domicílio. Note-se que somado esse contingente 
populacional àquele da área do Jardim Pantanal/Cotovelo do Tietê (30.200 moradores), também objeto 
de empreendimento planejado pela Sabesp (ver os Mapas 3 e 4, adiante, no item 3 desse Relatório), 
referimo-nos a cerca de 56 mil pessoas pelo menos. Nesse caso, considera-se que as ligações de água 
inativas e de consumo zero vinculam-se a imóveis provavelmente ocupados.  
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O empreendimento faz parte do Programa Água Legal, que a Sabesp vem desenvolvendo desde 

2016 (conforme item 2 desse Relatório). A implantação da obra, a ser licitada proximamente, 

será apoiada por forte trabalho de comunicação, com preocupações ambientais e sociais, 

visando especialmente, dentre outros objetivos, à adesão voluntária das famílias às condições e 

vantagens do Programa. As famílias que optarem pela adesão - a experiência indica que o grau 

de adesão é usualmente muito elevado - serão beneficiadas, por um prazo de dois anos, pela 

denominada tarifa social pela prestação dos serviços. Esse prazo poderá ser estendido em 

função das condições de renda de cada família. A empresa ou o consórcio de empresas a ser 

contratado será remunerado conforme cláusulas de performance, com pagamentos vinculados 

a resultados de ligações regularizadas e a níveis de adimplência comercial. Os recursos para o 

empreendimento serão providos pela Sabesp e pelo Banco Mundial. 

Os próximos itens desse Relatório tratam, sucessivamente, dos seguintes tópicos: (i) 

apresentação das principais características do Programa Água Legal; (ii) características sociais, 

ambientais e econômicas das áreas de intervenção e estudos e planos de investimentos públicos 

na região; (iii) investimentos públicos em drenagem e prevenção de inundações e conjunto de 

justificativas para a intervenção proposta pela Sabesp e o seu caráter de urgência; (iv) diretrizes 

e procedimentos de natureza ambiental e social a serem observados no planejamento, na 

implementação e no monitoramento dos resultados da obra, em conformidade com padrões 

utilizados pela Sabesp e salvaguardas adotadas pelo Banco Mundial em seus acordos de 

financiamento. Ao final, encontram-se Anexos contendo os documentos de aprovação do 

empreendimento por parte da Prefeitura de São Paulo e da Fundação Florestal; a documentação 

de audiência pública sobre o empreendimento realizada na região; o escopo de salvaguardas 

ambientais e outras, adotadas pelo Banco Mundial em projetos que contam com o seu 

financiamento. 

As áreas de intervenção situam-se, em parte, em faixa da planície aluvial do rio Tietê e no limite 

interior da Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê - APAVRT. Há, nesse caso, como 

em muitas outras aglomerações situadas em quadrantes diversos da RMSP, um trade-off entre 

ocupação urbana, e proteção ambiental. O Relatório trata diretamente dessa questão; em 

função dela, conforme o seu item 4, estabelece o alcance, mas também os limites, da 

intervenção. 

 

1. Programa Água Legal 
A intervenção nas áreas indicadas faz parte do Programa Água Legal. O Programa teve origem 

em 2016, quando um trabalho técnico desenvolvido pela Sabesp permitiu estimar um 

contingente de 300 mil habitações em áreas de baixa renda familiar, na Região Metropolitana 

de São Paulo – RMSP, desprovidas do serviço regular de abastecimento de água. Esse número 

foi calculado a partir de diagnóstico e mapeamento das áreas, com utilização de Sistema 

Georreferenciado Corporativo da Sabesp (Signos), associado a sistemas adotados pelas 

Prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo (Habisp, no caso da Prefeitura de São Paulo)2. 

As famílias nessas condições, todavia, têm acesso à água através de conexões irregulares, 

                                                           
2 O contingente populacional nesta condição alcançava pelo menos 1,05 milhão de habitantes, ou cerca 
de 5% da população de toda a Região Metropolitana de São Paulo. 
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tecnicamente vulneráveis a vazamentos e a infiltrações de esgotos, e com fornecimento 

intermitente (ver Fotos 1 e 2). Há, ainda, ampliação de perdas físicas e financeiras do sistema de 

abastecimento, impactos negativos sobre a saúde pública, riscos à rationale do sistema 

comercial da Sabesp (essencial aos seus investimentos; a empresa não é beneficiária de aportes 

de origem fiscal, não onerosos) e, de maneira geral, a reiteração de aspectos perversos da 

informalidade urbana. 

A finalidade do Programa Água Legal é efetuar a regularização do serviço de saneamento nessas 

áreas. A implementação das ações do Programa é precedida de diagnóstico da área de 

intervenção e ciência e consentimento da Prefeitura quanto à oportunidade do 

empreendimento. Envolve um forte relacionamento com a população, visando, mediante 

trabalho de sensibilização e persuasão, a elevar os níveis de adesão das famílias ao sistema 

público de saneamento e à consequente solução/regularização das ligações. O trabalho social é 

mantido durante a fase de execução física das intervenções. Após a execução de redes e ligações 

de água e, complementarmente, de esgotos, há uma etapa de monitoramento dos resultados, 

também acompanhada por trabalho social. 

Dadas as condições de renda dos estratos populacionais que constituem a atenção do Programa, 

é aplicada a tarifa social ao consumo hidrometrado por um prazo de dois anos. Ao final do 

período, para cada caso é verificada a situação de renda familiar face aos critérios da tarifa 

social. Os ganhos para a população são relevantes: melhoria de saúde pública; fornecimento 

regular de água de qualidade com tarifa de baixo custo; benefícios tangíveis e intangíveis da 

formalização urbana.  

Desde o início do Programa Água Legal, foram regularizadas, a partir de investimentos da 

Sabesp, mais de 100 mil ligações de água, com estimativa de atendimento a uma população que 

se aproxima a 400 mil pessoas. Essa contabilidade refere-se ao período compreendido entre 

janeiro/2016 e dezembro/2019. Em geral, as obras de novas ligações de água são executadas 

em um prazo de 12 meses, verificando-se um índice de adesão bastante elevado por parte das 

famílias potencialmente beneficiárias. Os resultados positivos do Programa Água Legal e os seus 

fortes aspectos de inclusão social levaram as suas ações também para o escopo do Acordo de 

Empréstimo firmado com o Banco Mundial, destinado à implementação do Programa 

Saneamento Sustentável e Inclusivo. 

Fotos 1 e 2 - Exemplos de conexões irregulares 
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2. Características da Área de Intervenção e Estudos e Planos Públicos de Investimento 

O crescimento desordenado, socialmente desigual e excepcionalmente rápido e intenso da 

Região Metropolitana de São Paulo - cerca de 30 mil habitantes em 1872; projeção superior a 

21 milhões de habitantes para 2020 - resultou em cenário urbano fortemente marcado por 

aglomerações assentadas em sítios inadequados à ocupação e por danos ambientais extensivos. 

Essas características podem ser também observadas na relação conturbada entre o rio Tietê e a 

trama urbana que se estendeu e se adensou juntos às suas margens e no interior mesmo das 

suas áreas de inundação.  

A seguir, esse Relatório apresenta uma série de mapas, a permitir observações diversas: a 

constatação de que o fato urbano junto ao rio não é recente; o curso do rio enclausurado por 

uma mancha urbana/metropolitana de proporções monumentais; a manutenção difícil e apenas 

relativa de uma área de várzea a montante da região paulistana da Penha, separando as cidades 

de São Paulo e Guarulhos – excluídas capitais de estados, este é o município brasileiro de maior 

contingente populacional (1,3 milhão de habitantes, aproximadamente); a justaposição de áreas 

densas mas atendidas com infraestrutura pública e outras, também populosas, mas sem a 

mesma infraestrutura, dessemelhança que se estende não por curto, mas por longo espaço de 

tempo. Os mapas, partindo de quadrantes urbanos de abrangência maior em direção a distritos 

e bairros específicos, também proporcionam uma aproximação gradativa às áreas de 

intervenção. 

O Mapa 1, uma reprodução parcial de planta do município de São Paulo datada de 1897, mostra 

essa relação precoce de vizinhança entre a cidade e o rio, na forma de loteamentos ribeirinhos, 

já ocupados ou pelo menos projetados (são os casos da Vila Bernardino de Campos e da Penha 

de França); à época, o rio bordejava em forma meândrica a cidade que crescia (240 mil 

habitantes em 1900). No canto esquerdo do Mapa, vê-se outro curso d’água não retificado, o 

Tamanduateí. Posteriormente, os usos de vizinhança incluiriam atividades industriais e 
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comerciais, como a Companhia Nitro-Química Brasileira, cujas instalações remontam a 19353, e 

ainda se encontram em operação. 

O Mapa 2 traz para a atualidade basicamente o mesmo recorte da planta da cidade do final do 

século XIX, do bairro do Bom Retiro até o distrito de Penha de França. Aqui, o rio se apresenta 

retificado, com o limite da retificação localizado, à direita, na barragem da Penha e no Parque 

Ecológico do Tietê (área em verde no canto esquerdo alto do Mapa). O rio é como um traço de 

elegante sinuosidade em uma metrópole compacta, que não apresenta indício de áreas vazias 

relevantes. Já o Parque Ecológico, nesse tramo, por alguns quilômetros, separa as duas pistas 

da Rodovia Ayrton Senna (SP-70). 

O Mapas 3 e 4 avançam para leste, em trecho mais a montante, e têm por escopo a localização 

das áreas de intervenção que constituem tema desse Relatório. Aqui, a barragem da Penha e o 

trecho de jusante do Parque Ecológico ficaram mais a oeste, à esquerda. Adicionalmente, os 

dois Mapas identificam a área do Jardim Pantanal (Cotovelo do Tietê), objeto de 

empreendimento de natureza similar, mas vinculado a outra licitação e futuro contrato da 

Sabesp, visando também à implantação de redes de água e de esgotamento sanitário. 

Agregando áreas objeto de duas licitações (e futuros contratos), os Mapas mostram, de maneira 

oportuna, a impressionante dimensão do tecido urbano que, por irregular e por decorrentes 

restrições estabelecidas pela legislação até recentemente, carece de infraestrutura pública 

básica – embora, conforme comentário anterior, os bairros dos quais são vizinhos imediatos já 

estejam devidamente atendidos. Mostram também que as áreas de intervenção, à exceção 

daquela localizada à rua Olga Artacho, constituem prolongamentos últimos, não 

necessariamente muito recentes, de avanços urbanos, em formas peninsulares, sobre porções 

da planície aluvionária do rio Tietê. Entretanto, os dois Mapas demonstram que está mantida, 

ainda, uma porção de várzea, a norte dessas ocupações, porção essa que se estreitou mas não 

foi eliminada. 

Finalmente, o Mapa 5 detém-se no Jardim Romano e nos aspectos urbanos e ambientais que o 

conformam. Aqui, de forma diversa do observado nos mapas anteriores, a várzea não se tornou 

simplesmente mais estreita; de fato, foi interceptada pela mancha urbana, que a atravessou no 

sentido noroeste-sudeste, justapondo, no centro da imagem, bairros de Guarulhos (Jardim 

Izildinha e Jardim Guaracy) a bairros da capital (Jardim Margarida e Vila Romano).  

Ainda quanto ao Mapa 5, a área propriamente dita da intervenção planejada pela Sabesp 

corresponde à porção mais ao norte do Jardim Romano, aquela que se situa nas proximidades 

de pôlder construído pelo DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão do Governo 

do Estado de São Paulo (foto encartada adiante permite uma boa visualização da obra e do local 

de intervenção). Isso também implica observar que a maior parte do Jardim Romano é atendida 

por sistemas de saneamento, assim como o vizinho Jardim Margarida. O mesmo comentário é 

válido para as demais áreas de intervenção localizadas no Distrito do Jardim Helena - Chácara 

Três Meninas e as demais. Todas elas estão circundadas por bairros e ruas que contam com a 

infraestrutura urbana básica, sanitária inclusive. Em vários casos, simplesmente por se andar 

uma quadra a mais, passa-se da presença para a ausência de infraestrutura. 

                                                           
3 Conforme “A Cidade de São Paulo – Estudos de Geografia Urbana (Volume IV – Os Subúrbios 
Paulistanos)” (pg. 17). 
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Mapa 1 
Detalhe da Planta Geral do Município de São Paulo (1897) 

 

Fonte: “Desenhando São Paulo: Mapas e Literatura – 1877 – 1954). Editora SENAC/Imprensa Oficial (Estado de São Paulo), 2009. 
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Mapa 2 
Rio Tietê 

 
 Fonte: Google Earth 
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Mapa 3 
Localização das Áreas de Intervenção (1) 

 

 

Fonte: Google Earth 
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Mapa 4 
Localização das Áreas de Intervenção (2) 

 

 
Fonte: Google Earth 
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Mapa 5 
Várzea do Rio Tietê e Jardim Romano 

 
Fonte: Google Earth
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O item 4 desse Relatório, que cuida das diretrizes e ações de natureza socioambiental planejadas, 

traz mapas e fotos específicos de cada área de intervenção 

 

Pelo aspecto administrativo municipal, cinco das áreas de intervenção situam-se no Jardim 

Helena, no interior da jurisdição da Subprefeitura de São Miguel Paulista - composta pelos 

distritos de Vila Jacuí, São Miguel e Jardim Helena, conforme figura ilustrativa a seguir. 

 

 

Conforme documentos de planejamento regional da Prefeitura de São Paulo - PMSP, a 

Subprefeitura de São Miguel Paulista, no extremo leste do município, contava 370 mil habitantes 

pelo Censo de 2010 do IBGE. A área total da subprefeitura corresponde a 24,3km², com alta 

densidade demográfica (186 hab/ha). O Distrito do Jardim Helena contava, à mesma data, com 

135 mil habitantes. A evolução populacional do Distrito, por sua vez, indica um ritmo acelerado 

a partir da década de 1950, conforme Tabela 1, mais adiante. 

 
Tabela 1 

Evolução da População Total do Município de São Paulo, da Subprefeitura de São Miguel 
Paulista e do Distrito do Jardim Helena (1950 a 2010) 

Unidade 
Territorial 

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

São Paulo 
(Capital) 

2.151.313 3.667.899 5.924.615 8.493.226 9.646.185 10.434.252 11.253.503 

São Miguel 12.064 40.456 138.085 260.942 322.581 378.438 369.496 

Jd. Helena 3.841 13.542 48.255 91.079 118.381 139.106 135.043 

Fonte: Lígia Pinheiro de Jesus, a partir de dados dos Censos Demográficos do IBGE4. 

                                                           
4 Cf. “Políticas Públicas na Várzea Leste do Rio Tietê – A Sobreposição de Ações Institucionais no 
Planejamento Territorial”. Lígia Pinheiro de Jesus. Tese de Doutorado no Curso de Geografia da 
Universidade de São Paulo – 2019 (https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-16122019-
184447/pt-br.php). Tabela elaborada pela autora. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-16122019-184447/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-16122019-184447/pt-br.php
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Os maiores acréscimos populacionais absolutos são verificados para o período 1960-1991.  

Quanto à ocupação das áreas de projeto, realizou-se em período mais recente, todavia não todo 

recentíssimo - o avanço saliente da mancha urbana, para a maior parte das áreas de interesse 

para o empreendimento, data de 2001 a 2009. 

A observação também permite notar uma diminuição populacional pelo último recenseamento.  

Provavelmente, essa redução não deve ser atribuída a eventuais trocas de usos na área maior 

do Distrito (usos residenciais por comerciais, por exemplo). A causa plausível dessa redução 

deve-se às inundações de 2010, quando parte do Jardim Helena ficou sob as águas durante 

semanas, incluídas ruas atendidas por sistemas de esgotamento sanitário – isto é, houve 

inundação além dos limites das áreas agora de intervenção (ocorreram pelo menos três eventos 

posteriores de inundação). Em anos mais recentes, o avanço da ocupação foi retomado, em 

direção a áreas lindeiras ao curso do rio, por efeito provavelmente direto da queda de nível de 

emprego e de renda em meio à deterioração geral da economia verificada a partir de 2015. 

 
Foto 3 

Jardim Pantanal – Inundação em 2010 

 
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo (11/01/2011) 

 

A reocupação de áreas vulneráveis a inundações, e após eventos traumáticos de cheias, deve 

grande parte de sua motivação a condições de renda. As áreas de intervenção no Distrito do 

Jardim Helena abrigam famílias com renda média na faixa entre um a dois salários mínimos5. 

Note-se que os dados dizem respeito ao Censo de 2010, antes, portanto, dos impactos da crise 

econômica dos últimos cinco anos. A renda média é certamente menor conforme o 

assentamento se aproxima da margem do rio. Esta é também a área onde é menos presente a 

                                                           
5 Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, 91% do déficit habitacional no Brasil é encontrado nas 
faixas de renda até 3 salários mínimos/mês. Citado in “Diagnóstico Socioeconômico e Físico-Territorial do 
Jardim Pantanal” (trabalho técnico do Instituto Pólis, elaborado pela o Instituto Alana). 
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infraestrutura pública e são mais evidentes os riscos de inundação. O conjunto dessas 

características determina os resultados da análise de vulnerabilidade social, segundo os critérios 

do IPVS6 - a Figura 1, adiante, apresenta esquematicamente as classificações e critérios do IPVS. 

A população das áreas de intervenção enquadra-se, majoritariamente, nos Grupos 5 e 6, de 

vulnerabilidade alta e muito alta; compõe-se, basicamente, de moradores de favelas e 

loteamentos irregulares7. 

 
Figura 1 

Grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social por setores censitários 
com mais de 50 domicílios 

 

 

Nos estudos do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê (PMAT/2014), foi 

efetuada, através de modelo hidrológico-hidrodinâmico, uma avaliação geral de riscos de 

inundação. As áreas vulneráveis foram classificadas em três níveis de alerta: amarelo, para o 

nível de aviso; vermelho, para o nível de salvamento; lilás, para o nível de remoção. No caso do 

Jardim Helena, predominam os níveis de alerta amarelo e vermelho; os níveis de remoção estão 

a jusante do Distrito8 - ver, na Figura 2, as áreas de intervenção Chácara Três Meninas, Jardim. 

                                                           
6 IPVS: Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. O ÍPVS é composto por sete faixas, conforme o grau de 
vulnerabilidade, conforme Figura 1. 
7 O Grupo 7 refere-se unicamente a áreas rurais.  
8 Ver Lígia Pinheiro de Jesus. Op. Cit., pg. 117. O PDMAT é de responsabilidade do DAEE - Departamento 
de Águas e Energia Elétrica. O consórcio responsável pela sua elaboração foi constituído pelas empresas 
Cobrape, Engecorps e Maubertec. 
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Novo Horizonte, Viela das Flores e Vila da Paz demarcadas em azul. De toda forma, embora isto 

não implique a recomendação de remoções, trata-se de áreas fortemente sujeitas a cheias. No 

caso do Jardim Romano, a quinta área situada no mesmo Distrito, posteriormente à elaboração 

do PDMAT, foi construído um pôlder, conforme Foto 4.  

 

Figura 2 
Distrito do Jardim Helena: Manchas de Inundação Divididas por Nível de Alerta 9 

 

Foto 4 
Pôlder do Jardim Romano 

 

                                                           
9 A Figura 2 foi extraída do trabalho de Lígia Pinheiro de Jesus. Op. Cit., pg. 118. 
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Fonte: DAEE 

As áreas de projeto ou de intervenção também foram estudadas no Programa Várzeas do Tietê 

– PVT, trabalho que faz parte de Acordo de Empréstimo mantido pelo Governo do Estado de São 

Paulo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, atualmente sob a gestão da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA/GESP)10. 

O PVT, em sua primeira fase, teve por área de intervenção o trecho do rio Tietê desde o Parque 

Ecológico até os limites do município da Capital com o município de Guarulhos, exatamente o 

tramo onde são mais conturbadas as relações entre o curso d´água e os usos urbanos. A área foi 

dividida em seções ou compartimentos de estudo.  

 

Figura 3 

Programa Várzeas do Tietê – 1.ª Etapa 

Divisão dos Compartimentos de Estudo e Planejamento 

 
Fonte: Imagem Google Earth, 2017. Adaptação: Consórcio IBERGEO/MCRIT/CONCREMAT, sob contrato 

com o DAEE11A 

A Rua Olga Artacho situa-se no Compartimento 1, para o qual há poucas intervenções propostas. 

Nenhuma delas – inclusive a adequação de vias existentes para o projeto de uma Via Perimetral 

do próprio Parque –interfere de forma mais aguda com a área de intervenção do 

empreendimento planejado pela Sabesp, que se espreme entre o Parque Ecológico e o muro da 

linha férrea da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 

A Chácara Três Meninas está situada no Compartimento 7. Para a área especifica da intervenção 

proposta, o Programa Várzeas do Tietê recomenda um sistema de pôlderização em muro de 

                                                           
10 O Programa Várzeas do Tietê (PVT) é um projeto criado em 2011 pelo Governo do Estado de São Paulo. 
Constitui um programa de intervenções físicas ao longo da bacia do Alto Tietê, a montante da barragem 
da Penha, as quais visam recuperar as funções das várzeas remanescentes como regulador das enchentes 
do rio, para amortecer os efeitos de suas cheias. Seu perímetro de intervenção estende-se até as 
nascentes do rio Tietê, no município de Salesópolis. 
11 Conforme Relatório 5 - Estudo de Concepção. O conjunto do trabalho - Estudos de Alternativas para 
Otimização e Consolidação da 1.ª Etapa do Programa Várzeas do Tietê – PVT nos municípios de São Paulo 
e Guarulhos. 
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concreto, obra que implicaria, no traçado proposto para o pôlder a remoção de 520 famílias e a 

desapropriação de 104 residências – ver Mapa 612. 

 
Foto 5 

Rua Olga Artacho – Sentido Oeste 

 
                     Fonte: Google Earth 

 
Foto 6 

Rua Olga Artacho – Sentido Leste 

 
                   Fonte: Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Em geral, os estudos urbanísticos e de drenagem do Programa Várzeas do Rio Tietê propõem que 
famílias sejam transferidas áreas lindeiras ou próximas àquelas da intervenção. Adiante, o caso da 
aglomeração que inclui a Vila da Paz é mostrado como exemplo desse tipo de solução. 
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Foto 7 
Vista Parcial da Chácara Três Meninas 

 
Fonte: Programas Várzea do Rio Tietê – Estudo de Concepção 

 
 

Mapa 6 
Programa Várzeas do Rio Tietê 

Proposta de Construção de Muro Pôlderizado 

 
    Fonte: Programa Várzeas do Rio Tietê – Estudo de Concepção 

 

O Jardim Novo Horizonte, a Vila da Paz e a Viela das Flores localizam-se no Compartimento 8. O 

estudo propôs um sistema de pôlderização de concreto na margem direita do córrego Água 

Vermelha (com remoção de edificações localizadas na sua margem esquerda (312 domicílios a 

remover e 454 a desapropriar)13. 

 
 

                                                           
13 Nesse caso, e também para a Chácara Três Meninas, a abordagem do Programa Várzeas do Rio Tietê é 
diversa do PDMAT, abordado um pouco antes, conforme Figura 2. 
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Foto 8 
Área da Favela Vila da Paz – Situação Atual 14 

 
    Fonte: Programa Várzeas do Rio Tietê – Estudo de Concepção 

 
 

Foto 9 
Área da Favela Vila da Paz – Configuração Proposta 

 
Fonte: Programa Várzeas do Rio Tietê – Estudo de Concepção 

 

                                                           
14 Há uma dificuldade de identificação de aglomerações e bairros uma vez que os perímetros de cada um 
são fluidos. Apesar do estudo mencionar a Vila da Paz, conforme as Fotos 8 e 9, aparentemente a 
intervenção proposta abrange, segundo as áreas de intervenção da Sabesp, a Vila da Paz à direita do 
córrego e o Jardim Novo Horizonte à esquerda. 
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Finalmente, o Jardim Romano está situado no Compartimento 12 do estudo, que não prevê, no 

caso, maiores intervenções – a principal delas, o pôlder do Jardim Romano, conforme Foto 4, já 

estava construído. Recomenda-se uma atenção especial para algumas edificações edificadas 

“sobre o pôlder, com vistas a mitigar o lançamento de esgoto no canal de drenagem do sistema 

de pôlderização”. 

As proposições de reordenamento territorial visando à instalação de novo ponto de equilíbrio 

na tensão entre usos urbanos e proteção ambiental, objeto dos trabalhos técnicos 

anteriormente citados, encontram razoável grau de convergência com o zoneamento municipal, 

de acordo com a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de São Paulo – 

LPUOS (2016).  

A Rua Olga Artacho está classificada predominantemente como ZEIS 1. 

A Chácara Três Meninas está classificada como ZEIS 1 - Figura 4, a seguir. 

 
Figura 4 

Chácara Três Meninas - Zoneamento Municipal 

 

A aglomeração que reúne o Jardim Novo Horizonte, a Vila da Paz e a Viela das Flores está 

classificada como ZEPAM e como ZEIS 1 (Vila da Paz). 

 
Figura 5 

Novo Horizonte, Vila da Paz e Viela das Flores 

 

 

Finalmente, o Jardim Romano está classificado como ZEIS 1 e ZEPAM. 
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Segundo o Plano Diretor Estratégico do Município (2014), ZEIS 1 são áreas caracterizadas pela 

presença de favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse 

social, e assentamentos habitacionais populares habitados predominantemente por população 

de baixa renda, onde haja interesse público em manter a população moradora e promover a 

regularização fundiária e urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação de 

Interesse Social. Já ZEPAM são porções do território do Município destinadas à preservação e 

proteção do patrimônio ambiental, que têm, como principais atributos, remanescentes de Mata 

Atlântica e outras formações de vegetação nativa, arborização de relevância ambiental, 

vegetação significativa, alto índice de permeabilidade e existência de nascentes, incluindo os 

parques urbanos existentes e planejados e os parques naturais planejados, que 

prestam relevantes serviços ambientais, entre os quais a conservação da biodiversidade, 

controle de processos erosivos e de inundação, produção de água e regulação microclimática.   

Também deve ser considerado o zoneamento da Área de Proteção Ambiental - APA da Várzea 

do Rio Tietê (APAVRT). Essa APA foi criada pela Lei Estadual n.º 5.598/1987, e tem como principal 

finalidade a proteção das várzeas e planícies aluvionais do rio Tietê. Estende-se por doze 

municípios da RMSP: de leste para oeste, em sequência, Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das 

Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba e 

Santana do Parnaíba. Está dividida em dois setores: (i) setor leste, desde a barragem da Ponte 

Nova até a barragem da Penha; (ii) setor oeste, do município de Osasco até a barragem Edgard 

de Souza. 

Pelo zoneamento da APA, parte do empreendimento da Sabesp situa-se em Zona de Vida 

Silvestre (ZVS) e em Zona de Cinturão Meândrico (ZCM). Para ambas as situações, sob condições 

estabelecidas no Decreto Estadual n.º 42.837/199815, é permitida a implantação de 

infraestrutura pública de interesse social com a finalidade de recuperação ambiental (visando 

também o objetivo de saúde pública). 

 

3. Investimentos Públicos e Razões do Empreendimento Planejado pela Sabesp 
 

Os eventos de enchentes na região, e também em parte da área de intervenção objeto desse 

Relatório, levaram a investimentos emergenciais do Governo do Estado e da Prefeitura de São 

Paulo em estruturas de contenção e alívio. Não é finalidade do Relatório fazer um balanço das 

obras efetuadas; antes, indicá-las de maneira exemplificativa. Algumas das obras planejadas, 

como a do pôlder de Vila Itaim, ora em execução, exigiram remoções de grande número de 

famílias (todavia, não sem reocupação parcial da área, problema ainda sem solução). 

Adiante, apresenta-se uma sequência de fotos de intervenções executadas, especialmente pelo 

DAEE, na Vila Itaim. Anteriormente, o Relatório já apresentou o pôlder do Jardim Romano.  

                                                           
15 O decreto regulamenta a Lei nº 5.598, de 06/02/87, que declara área de proteção ambiental regiões 

urbanas e rurais ao longo do curso do Rio Tietê: Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, 

Itaquacetuba, Guarulhos, S. Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuiba e Santana do Paraíba. 
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A execução ou planejamento de um conjunto expressivo de obras de drenagem indica um 

esforço no sentido de contenção de cheias, mas também a indicação de que grande parte da 

ocupação tem caráter irreversível. Isso não elide as proposições de estudos e programas 

mencionados no capítulo anterior, como o Programa Várzeas do Tietê SP, ainda que 

redimensionados para custos menores, especialmente de remoções – portanto, com áreas de 

abrangência também reduzidas. 

No entanto, é oportuno observar também que esses estudos e planos foram concebidos em 

tempos, ainda que relativamente recentes, onde as possibilidades de aportes fiscais por parte 

do poder público pareciam mais prováveis e generosos. A deterioração macroeconômica 

verificada desde 2015 traduziu-se, por um lado, em queda acentuada dos níveis de renda e 

emprego – é essa queda que permite explicar pelo menos parte dos motivos que levaram 

centenas de famílias a ocupar ou reocupar áreas vulneráveis a inundações severas. Por outro 

lado, o aperto econômico levou a uma crise fiscal de grande intensidade e de provável longa 

duração, o que retirou do horizonte próximo a possibilidade de aportes de recursos à altura de 

um programa amplo, expressivo, de reurbanização da região, o qual lide mais incisivamente 

tanto com a questão social e habitacional quanto com a preservação/recuperação das funções 

das várzeas do rio Tietê16. 

Frente a essas condições, que podem se prolongar por vários anos, há dois cenários básicos 

possíveis. 

Um cenário é de consideração da ocupação, ou de quase toda ela, como irreversível. No caso 

específico das áreas de intervenção da Sabesp, por serem extensas e populosas, remoções 

teriam de ser feitas de forma gradativa. 

Um segundo cenário, não provável, é de manutenção das proposições de grande parte dos 

estudos e planos, ainda que redimensionados, em esforço para benefício mais incisivo das áreas 

de várzeas e com soluções sociais igualmente adequadas. De toda forma, o cronograma das 

intervenções seria bastante alongado. Certamente, a quantidade de remoções será reduzida 

quanto ao proposto tecnicamente, dados os custos implicados. 

Ponderados ambos os cenários, o investimento proposto pela Sabesp, imediato, é 

imprescindível. Investimentos públicos de porte usualmente demandam longa maturação - 

planejamento, preparação técnica, identificação e mobilização de recursos, tempos de 

execução. Esses prazos, agora, são ainda mais estendidos pela crise fiscal observada. Considere-

se, no entanto, que grande parcela da população moradora da área de intervenção está 

assentada há pelo menos dez anos - todo esse longo período sem o benefício de serviços 

essenciais, como o são o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Até que eventuais 

remoções sejam feitas no futuro – no caso, em proporções limitadas, pelo que se examinou 

tecnicamente dos planos e estudos levantados -, certamente decorrerá um prazo apreciável 

                                                           
16 A carta de crédito utilizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU/Governo do Estado de São Paulo), para atendimento de famílias de renda similar à encontrada na 
área de intervenção, tem o valor de R$ 160 mil. Considerando a remoção de 800 famílias de áreas lindeiras 
ao rio Tietê, o investimento alcançaria o valor de R$ 160 milhões. No Programa Várzeas do Tietê, o estudo 
de todas as áreas (ver Figura 3), chegou-se, tecnicamente, a uma estimativa de 7.800 remoções, o que 
equivaleria a um custo agregado de R$ 1,248 bilhão. Os demais investimentos – obras e adequação do 
sistema viário, urbanização de favelas remanescentes, infraestrutura pública básica, equipamentos 
sociais, parques e áreas de lazer, e outros – não estão computados.  
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durante o qual todas as famílias contarão diariamente com o benefício dos serviços da Sabesp. 

Os efeitos esperados serão positivos - sobre a saúde pública, sob maior risco agora por conta da 

pandemia do Covid-19; e sobre o meio-ambiente, uma vez que essas famílias afinal se 

abastecem precariamente, e seus efluentes são lançados in natura no rio Tietê e em alguns de 

seus afluentes primários. 

 

                                                             Foto 10  

Obras do Piscinão de 

Vila Itaim 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DAEE 

 

 

Fotos 11 e 12: Obras do Piscinão de Vila Itaim 

Fonte: DAEE 
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Note-se que a solicitação da Sabesp à Prefeitura de São Paulo, e também o correspondente 

consentimento da Prefeitura (ver Anexo), atentam a um regime precário. Não se considera, no 

caso, a questão da regularização fundiária, conquanto pauta desejável, mas de decisão que não 

compete, de toda forma, a uma concessionária de serviço público. Ainda assim, trata-se de 

investimento motivado sobretudo por razão de equidade social, em alinhamento com a 

legislação urbana que, gradativamente, procura a redução da informalidade urbana, em especial 

mediante os termos do Estatuto da Cidade e da Lei Federal n.º 13.465/2017. 

Os efluentes a serem coletados na área de intervenção serão afastados e encaminhados para a 

Estação de Tratamento de Esgotos de São Miguel – ETE São Miguel. Conforme Mapa 4, a ETE 

está localizada em área, demarcada em azul, que não é distante do Distrito do Jardim Helena. 

 

Mapa 7 

Estação de Tratamento de Esgotos São Miguel (ETE São Miguel) 

 
Fonte: Google Earth 

 

Do ponto de vista das características específicas da obra, e conforme informações já 

apresentadas no texto, os seguintes aspectos devem ser destacados: 

Quanto a alternativas locacionais e de partido técnico do projeto 

1. A obra de abastecimento de água se fará pelo assentamento linear de redes 

distribuidoras, com a execução das ligações para todos os imóveis da área de projeto. O 

projeto de engenharia, de natureza simples, será elaborado pela empresa contratada. 

As redes serão assentadas em vias públicas, livres, no caso, de qualquer ocupação. Não 
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há alternativa técnica ao assentamento de redes públicas e respectivas ligações 

domiciliares, exceto a manutenção do abastecimento da forma irregular, precária e 

socialmente iníqua com que é efetuado hoje. 

2. A obra de esgotamento sanitário também se fará pelo assentamento linear de redes 

coletoras, e igualmente com a execução de ligações para todos os imóveis da área de 

projeto. Da mesma forma, o projeto de engenharia será elaborado pela empresa 

contratada. As redes também serão assentadas em vias públicas, que hoje se 

encontram, conforme mencionado, livres de ocupação. Será necessária a implantação 

de elevatórias, para vazões até 10 litros/segundo; essas elevatórias, compactas, serão 

instaladas em caixas subterrâneas, no próprio leito da via pública. Uma possível 

alternativa técnica à implantação de redes lineares – o uso de fossas sépticas – foi 

descartada tanto pelas densidades das ocupações quanto pelo lençol freático muito 

elevado, uma vez que se trata de área aluvionária ativa. 

3. Alternativas de realocação de população implicam custos muito elevados, que oneram 

fontes de recursos fiscais. Conforme Nota de Referência 16 anterior, a carta de crédito 

utilizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU/Governo 

do Estado de São Paulo), para atendimento de famílias de renda similar à encontrada na 

área de intervenção, tem o valor de R$ 160 mil. No limite, a remoção de todas as famílias 

representaria um custo agregado aproximado a R$ 1,2 bilhão – valor que não inclui 

outras despesas indispensáveis, sobretudo a destinação adequada da área desocupada 

(provavelmente com a implantação de um parque). Além disso, projeto dessa 

envergadura demandaria um longo tempo de maturação. Note-se, por oportuno, que 

qualquer iniciativa eventual de remoção de famílias, no futuro, será de responsabilidade 

integral de agente executor, ou de agentes executores, de planos e programas de 

desenvolvimento urbano, como aqueles abordados nesse capítulo do Relatório. O 

Programa Água Legal, da Sabesp, não tem relação formal com qualquer dos planos e 

programas comentados. 

Quanto a questões de licenciamento ambiental e desapropriações 

4. As obras, tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário, não 

necessitam de licenciamento ambiental (pelo diâmetro reduzido de redes e pela 

capacidade também pequena de recalque das elevatórias que serão adotadas). 

Qualquer intervenção que se mostre necessária em APP – Área de Preservação 

Permanente, contudo, será precedida por autorização específica da Cetesb. Cada 

intervenção deverá esclarecer, como é praxe, se a intervenção em APP implicará 

impacto sobre vegetação. De toda forma, trata-se, a solicitação de autorização para 

intervenção em APP, de procedimento conhecido, usualmente indispensável à execução 

de sistemas de saneamento, em especial para o assentamento de tubulações de 

esgotos. A Cetesb, observada a legislação vigente, estabelece exigências de proteção e 

compensação que são, em todos os casos, cumpridas pela Sabesp. 

5. Não haverá necessidade de desapropriações de áreas para instalação de qualquer 

infraestrutura. Tampouco haverá necessidade de remoção de famílias. A execução das 

obras programadas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário não está 

condicionada a qualquer desapropriação ou remoção. 
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Quanto ao cronograma da obra 

O cronograma de implantação da obra é de doze (12) meses. Há um período prévio e 

preparatório de dois meses, e um período posterior de 19 (dezenove) meses para 

monitoramento dos resultados da intervenção. Assim, o prazo contratual total é de 33 

(trinta e três) meses – ver cronograma a seguir. As atividades de natureza socioambiental 

de suporte ao empreendimento deverão, como costuma ocorrer no Programa Água Legal, 

facilitar a execução tanto das redes quanto das ligações domiciliares, O grau de adesão das 

famílias aos objetivos do Programa é costumeiramente elevado – pelo apoio de atividades 

de esclarecimento e pela urgência da demanda por infraestrutura (ver Capítulo 4, seguinte).  
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O prazo total do Contrato será de 33 meses (990 dias), conforme cronograma físico a seguir: 

Cronograma Físico 

ATIVIDADE 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

MÊS 

1 2 3 9 12 14 15 18 22 26 30 32 33 

Implantação de Canteiro, 

mobilização das equipes e 

aquisição de equipamentos 
             

Implantação do escopo 
             

Apuração do desempenho 

com remuneração variável 
             

Remuneração Final 
             

 

 

4.  Diretrizes e Procedimentos de Natureza Ambiental e Social no Planejamento, Implementação e Monitoramento 
da Obra 

 
Este item apresenta especialmente as ações socioambientais a serem desenvolvidas em áreas urbanas situadas no 

interior do perímetro de operação da Unidade de Gestão Regional São Miguel (UGR São Miguel, pertencente à Unidade 

de Negócio Leste, Diretoria Metropolitana da Sabesp). A intervenção faz parte do Programa Água Legal, cuja natureza 

já foi observada no item 1 desse Relatório, i.é, a extensão de serviços de abastecimento de água (neste caso, também 

de esgotamento sanitário) a aglomerações de baixa renda com acesso hoje irregular ao sistema público de distribuição 

de água. 

O item traz o conteúdo mínimo a ser adotado pela equipe de gestão socioambiental do empreendimento quanto à 

avaliação e categorização das atividades a serem implementadas, as quais merecerão análise e classificação de seus 

riscos e impactos socioambientais. Ao longo da execução física das intervenções, haverá monitoramento com a 

finalidade de garantir que, no caso de potenciais riscos socioambientais, sejam adotadas as devidas medidas 

preventivas, mitigadoras ou compensatórias. 

Conforme também já observado, as áreas de intervenção do contrato são denominadas Jardim Romano, Vila da Paz, 

Novo Horizonte, Viela das Flores, Chácara Três Meninas e Olga Artacho. Situam-se, todas essas áreas de intervenção, 

em situação de proximidade ao rio Tietê, no interior dos limites do Setor de Abastecimento de Água São Miguel (exceto 

a aglomeração da rua Olga Artacho, que é abastecida pelo setor Cangaíba). Adiante, estão encartados mapa de 

localização/ identificação de cada área e também estão apresentadas, sucintamente, as características do setor de 

abastecimento São Miguel. 

Reitera-se, ainda, que o objeto do contrato abrange ações relacionadas a um universo de 7.430 ligações de água (4.500 

ligações a regularizar, 1.730 ligações de água que se encontram inativas e 1.200 ligações de água que apresentam 

consumo zero); a execução de 4.500 ligações de esgotos; a implantação de novas redes de distribuição e coleta; a 

supressão de infraestrutura irregular; o cadastramento das novas ligações, conforme as regras do Programa Água 
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Legal, como tarifa social; o esforço pela manutenção da adimplência das novas ligações dentro da média do Setor de 

abastecimento; a melhoria da infraestrutura local. O quadro que apresenta a distribuição das ligações e famílias pelas 

áreas mencionadas encontra-se no texto de apresentação desse Relatório. 

O empreendimento tem os objetivos de redução de perdas, ampliação dos serviços de saneamento para atendimento 

a áreas de alta vulnerabilidade social, reequilíbrio do setor de abastecimento São Miguel e elevação de receita. O 

contrato terá cláusula de performance, com pagamento vinculado a resultados de ligações regularizadas e a níveis 

elevados de adimplência. 

As principais características dos setores de abastecimento de São Miguel estão apresentadas no quadro a seguir. 

 

 

 

 

UGR São Miguel – Setores de Abastecimento 

 

 

5. Plano de Gestão Socioambiental – PGSA 
 

O Programa Água Legal tem forte sentido de inclusão social (quanto aos seus objetivos e quanto à sua metodologia de 

implantação). As ações socioambientais a serem desenvolvidas ao longo do contrato - expressando essa metodologia 

- deverão ser norteadas e regradas pelo Plano de Gestão Socioambiental - PGSA do empreendimento, a ser elaborado 

IPDT (l/lig. Dia) 392

NÚMERO DE LIGAÇÕES EM USOS SOCIAIS (un) 1.283

NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA (un) 26.609

CONSUMO MENSAL POR LIGAÇÃO (m³) 11

NÚMERO DE ECONOMIAS (un) 31.412

EXTENSÃO DE REDE (Km) 156

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES DE ÁGUA POR KM DE REDE (un) 171

ÁREA (Km²) 9.089

SETOR DE ABASTECIMENTO SÃO MIGUEL - ML

Legenda

Setores de Abastecimento

NOME

CANGAIBA

DERIV PENHA

DERIV VILA MATILDE

ERMELINO MATARAZZO

ITAIM PAULISTA

ITAQUERA

JARDIM POPULAR

PENHA

SAO MIGUEL PAULISTA

CANGAIBA

ITAIM PAULISTA

PENHA

ITAQUERA

ERMELINO MATARAZZO

DERIV PENHA

JARDIM POPULAR

SAO MIGUEL PAULISTA

DERIV VILA MATILDE

UGR  São Miguel Paulista
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pela Contratada. O PGSA deverá ser obrigatoriamente aprovado pela Sabesp antes do início das intervenções. Pelas 

características que identificam o Programa Água Legal, está estabelecido a priori que: (i) a Contratada deverá atuar, 

social e ambientalmente, antes, durante e após as obras; (ii) constituem condição para que as intervenções sejam 

bem-sucedidas a articulação e o fortalecimento das comunidades potencialmente beneficiárias, a educação 

socioambiental, a informação e sensibilização dos beneficiários para temas relacionados ao uso adequado dos serviços 

de saneamento e dos recursos hídricos, a preservação ambiental e a busca de atividades em parcerias, para atender 

os conceitos e as finalidades descritos no Termo de Referência e no Marco de Gestão Socioambiental do Programa 

Saneamento Sustentável e Inclusivo  (MGSA). 

Cumpre ainda assinalar três aspectos: 

a) A responsável pela orientação e supervisão dos trabalhos, por parte da Sabesp, será a equipe de gestão 

socioambiental da UGR São Miguel. 

b) Na medida que os projetos de engenharia e/ou o detalhamento das atividades forem definidos, cada 

atividade/projeto deverá ser analisado e classificado quanto ao seu risco socioambiental. 

c) A análise e classificação dos projetos/atividades deverá ser mantida nos arquivos documentais do projeto 

durante toda a sua implementação. 

 

O PGSA deverá considerar a matriz de riscos ambientais potenciais exposta a seguir (a Relação de riscos e impactos 

não está apresentada de forma necessariamente exaustiva). Observe-se, entretanto, que a obra será acompanhada 

por técnicos da área social, o que facilitará identificação de problemas e recepção de questionamentos e 

reclamações da população. 

                POSSÍVEIS RISCOS/IMPACTOS 
AMBIENTAIS 

 

MEDIDAS ADOTADAS DE MITIGAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

POEIRA Lavagem/irrigação periódica 

RESÍDUOS DA OBRA Destinação adequada comprovada 

RESÍDUOS GERADOS PELA MÃO DE OBRA Coleta e destinação adequada comprovada e 
treinamento da mão de obra 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO Comunicação prévia/autorização 
Cetesb/compensação ambiental em moldes 
determinados, se necessário 

FALTA DE SINALIZAÇÃO P/ PEDESTRES Programa de segurança para a obra e para o trânsito 

OBRAS EM APP SEM OCUPAÇÃO Comunicação prévia/autorização/compensação, se 
necessária 

PODA DE ARVORES Comunicação prévia/autorização 

TRAVESSIA DE CURSOS D’ÁGUA Comunicação prévia/Autorização DAEE 

POLUIÇÃO DE VEÍCULOS Medidas preventivas e corretivas 

ABERTURA DE VALAS Plano de segurança de obras/ 
sinalização/destinação adequada de 
resíduos/recomposição adequada do solo 

SUBSTÂNCIAS POLUENTES Medidas de prevenção/ contenção e/ou 
impedimento de contato com solo/água/ Matriz de 
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impactos previsíveis e medidas de 
prevenção/mitigação 

OUTROS  

POSSÍVEIS RISCOS/IMPACTOS SOCIAIS 

 

 

BURACOS Sinalização/ fechamento rápido e recomposição da 
situação original (ou melhor) 

DIFICULDADE DE TRANSITO P/ AS 
PESSOAS 

Sinalização e orientação para transeuntes/ redução 
do tempo de limitação/ 

DIFICULDADES PARA COMERCIO LOCAL Medidas de comunicação e discussão antecipada 
com os interessados/ mitigação de tempo de 
impacto/ limpeza na obra 

FALTA DE INFORMAÇÃO PARA A 
POPULAÇÃO 

Ações de comunicação social, reuniões, divulgação 
adequada dos canais de comunicação 
disponibilizados aos interessados  

BARULHO (PESSOAS E MAQUINAS) Capacitação da mão de obra/monitoramento de 
ruídos/EPIs 

FALTA DE CANAIS DE RECLAMAÇÃO Informação adequa à população e disponibilização 
de instrumentos adequados para 
reclamações/sugestões (linha telefônica e outros) 

ACIDENTES COM VEÍCULOS Sinalização adequada/ capacitação da mão de obra/ 

RECOMPOSIÇÃO INADEQUADA DE 
PAVIMENTOS 

Adequação dos pavimentos com intervenção à uma 
situação igual ou melhor que a encontrada 
originalmente 

TRATAMENTO/RELACIONAMENTO 
INADEQUADO COM MORADORES 

Treinamento e capacitação dos trabalhadores e 
terceiros envolvidos 

COVID-19 Treinamento da mão de obra; esclarecimentos à 
população 

 

6. Questão Urbana: Informalidade e Razões do Projeto 
 

Na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, existe um contingente expressivo de população que, apesar de se 

situar em áreas com cobertura de serviços públicos de água, não tem acesso formal a essa infraestrutura básica. Trata-

se das populações que vivem de forma precária em favelas e loteamentos de origem irregular onde é comum a ligação 

“clandestina” aos serviços de água (os chamados “gatos”). As ligações clandestinas de água acontecem, na maioria 

das vezes, de forma precária, com materiais de pouca durabilidade e segurança, com alto potencial de contaminação 

da água; a canalização fica exposta, e tudo se soma ao fato de que, na maioria desses locais, o serviço de esgotamento 

sanitário apresenta pouca cobertura ou é praticamente inexistente.  De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o saneamento precário é uma ameaça à saúde humana, sendo associado aos mais pobres, o contingente mais 

vulnerável a doenças por falta de alimentação e higiene adequadas. Dados da entidade revelam que 88% das mortes 

por diarreias no mundo são causadas por falta de saneamento (84% das vítimas são crianças). 
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Nos assentamentos irregulares, são frequentes ainda as situações de reservação inadequada de água em recipientes 

e baldes e a utilização de poços e fossas rudimentares. Há esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo, além de moradias 

localizadas em áreas submetidas a vários riscos. Além da maior vulnerabilidade social e dos impactos sobre a saúde 

pública, encontram-se também efeitos negativos sobre o meio ambiente, por meio do lançamento de esgotos 

domiciliares em rios e córregos. 

Os problemas relacionados às ligações clandestinas são variados. Destacamos: • riscos à saúde pública ocasionados 

por contaminação da água nos conexões improvisadas (que podem se estender a redes regulares próximas);  • riscos 

de irregularidade e intermitência no abastecimento de uma área maior, vizinha ou próxima; • riscos ao meio ambiente 

pelos desperdícios de vazões, problematizando uma situação hídrica metropolitana caracterizada pela escassez; • 

dificuldades de gestão e perdas financeiras ao prestador de serviços, acrescentando novos investimentos mas criando 

barreiras à universalização dos serviços; • reiteração da informalidade urbana, com as pessoas residentes nessas áreas 

excluídas do abastecimento regular pela condição fundiária de suas moradias (o que, muitas vezes, impede o prestador 

de ofertar serviços adequados). A destinação inadequada de esgotos em fossas rudimentares, nos córregos ou em 

valas a céu aberto ocasionam problemas ambientais graves, além de danos à saúde, na forma de diarreias, hepatite 

A, leptospirose, verminoses, doenças de pele, entre outras, também pode resultar em contaminação do solo, do 

ambiente caseiro e dos corpos hídricos. 

7. Contexto Local 
 

De acordo com o estudo publicado no Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras RMSP, São 

Miguel mostrou crescimento moderado de população, de 260.942 em 1980 para 369.496 em 2010. Possui alta 

densidade demográfica em relação ao município, mesmo em comparação à Macrorregional Leste 2, com 186 hab/km². 

Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), 25,6% dos habitantes de São Miguel encontram-se em 

situação de alta vulnerabilidade (IPVS 5-6), sobretudo no Distrito Jardim Helena, onde 36,5% dos habitantes 

encontram-se nessa situação. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pela ONU, leva em consideração o 

grau de escolaridade, a renda e a expectativa de vida dos habitantes de determinada região para a análise da qualidade 

de vida de determinadas populações, variando de 0 a 1: quanto mais o índice se aproxima de 1, maior é o IDH e a 

qualidade de vida. Seguindo essa lógica, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) registrado para São 

Miguel no ano de 2010 foi de 0,736, inferior ao do município de São Paulo (0,805) e o oitavo mais baixo entre as 32 

subprefeituras da Capital. 

São Miguel Paulista foi constituído, em larga medida, por um crescimento urbano desordenado, materializado, dentre 

outras características, na ocupação das áreas de várzea do Rio Tietê, das margens dos os córregos e com forte 

composição de loteamentos irregulares. Na região, 10,7%, dos domicílios estão localizados em favelas. Os dados da 

Secretaria da Coordenação das Subprefeituras (SMSP) apontam que cerca de 1.068 pessoas vivem em áreas de risco, 

a maioria delas também em favelas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 12,1% dos 

domicílios encontram-se em condição de inadequação domiciliar (mais de 3 moradores por dormitório); a média 

municipal é de 7,9%. Esse cenário urbano marcado por bolsões de maior pobreza tem relação com a ampliação das 

perdas físicas e financeiras do sistema de abastecimento. Há uma cadeia de causalidades: a população vive em 

situações precárias de moradia; não possui acesso formal ao serviço de abastecimento; sem os serviços, recorre a 

conexões clandestinas (fraudes); as irregularidades, por sua vez, levam ao aumento nas perdas físicas de água, com 

posterior impacto na contabilidade do balanço hídrico; de maneira geral, a informalidade urbana é reiterada e tende 

à ampliação.  

Outro fator que concede alta relevância ao projeto a ser implantado é o fato novo da pandemia de COVID-19, com seu 

potencial de transmissão ampliado nessas áreas – pelas densidades populacionais, pela limitação do alcance dos 
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serviços públicos, por descartes irregulares e pela falta de coleta adequada de resíduos (com verdadeiros “lixões” 

irregulares, esgoto a céu aberto e água contaminada), tudo dificultando as condições de higiene da população. É 

consenso que a higiene é uma das principais formas de combate ao novo coronavírus e, neste contexto de áreas de 

alta vulnerabilidade, as limitações de saneamento são mais um entrave para o controle da sua disseminação.  

8. Áreas de Intervenção 
 

Os Mapas a seguir apresentam, de forma mais focada, as áreas de intervenção. São seguidos por fotos ilustrativas de 

cada uma das áreas.
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Mapa 8 
Jardim Romano 
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Fotos 13 a 16 
Jardim Romano - Aspectos Internos da Área 
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Mapa 9- 
Vila da Paz 
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Fotos 17 a 20 
Vila da Paz - Aspectos Internos da Área 

 

.    
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Mapa 10 
Jardim Novo Horizonte 
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Fotos 21 a 23 
Jardim Novo Horizonte - Aspectos Internos da Área 
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Mapa 11 
Viela das Flores 
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Fotos 24 a 27 
Viela das Flores - Aspectos Internos da Área 
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Mapa 12 
Chácara Três Meninas 
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Fotos 28 a 31 
Chácara Três Meninas – Aspectos Internos da Área 
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Mapa 13 

Rua Olga Artacho 

 



 
 

45 
 

Fotos 32 a 35 
Rua Olga Artacho – Aspectos Internos da Área 
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9. Atividade Socioambiental 
 

As ações e atividades sócio ambientais que serão realizadas junto as comunidades locais deverão 

estar descritas no Plano de Gestão Socioambiental – PGSA, a ser apresentado pela contratada 

previamente à execução das obras, conforme requerido no Termo de Referência que 

acompanha o edital da licitação.  O referido Plano obedecerá às diretrizes do Marco de Gestão 

Socioambiental _ MGSA e seus anexos. O trabalho social deverá apresentar uma visão 

socioambiental e educativa, e desenvolver atividades que propiciem a geração de renda, em 

nível local, como complemento à realização das obras de saneamento básico.  Deverá utilizar de 

ferramentas de gestão e de comunicação alinhadas às diretrizes da SABESP e aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU. As propostas deverão focar aspectos como:  a 

preservação e uso conscientes dos recursos hídricos, a formalização de novas economias de 

agua e esgoto, o encaminhado do esgoto coletado para tratamento, a promoção da utilização 

consciente dos equipamentos implantados, a organização e participação comunitária com vistas 

à atuação conjunta com a SABESP e outros parceiros na implantação da obra, a consolidação e 

ampliação dos benefícios gerados para a população e o ambiente urbano local. Esses aspectos 

positivos deverão se refletir, futuramente, na operação, dos serviços de saneamento na região, 

onde opera a Unidade de Gerenciamento (UGR) de São Miguel Paulista. 

O Plano deverá materializar os conteúdos propostos pelos Manuais de Comunicação Social, 

Ambiental da Construção e Orientação Social, todos anexos do MGSA. O trabalho 

socioambiental deverá procurar elevar o número de adesões ao sistema público formal, 

estimular a formação de vínculos sociais comunitários e criar condições para uma melhoria do 

ambiente urbano na área de intervenção do projeto. Da proposta de trabalho deverão constar 

atividades variadas, como visitas domiciliares, palestras, reuniões públicas, oficinas de educação 

e mecanismos de formalização das adesões. 

Essas atividades deverão fortalecer os eixos centrais do trabalho definidos pelo MGSA: 

i) mobilização, organização e fortalecimento social; ii) educação sanitária e ambiental; e iii) 

geração de trabalho e renda (desenvolvimento socioeconômico em âmbito local). 

Como desdobramentos, pretende-se: 

- O estímulo ao exercício da participação cidadã e da participação social em ações relativas às 

políticas públicas locais e regionais.  

-  A formação e/ou fortalecimento de entidades representativas dos beneficiários.  

- A intersetorialidade na abordagem do trabalho social. 

- A disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social.  

-  A articulação com outras políticas públicas de inclusão social.  

- O desenvolvimento de ações visando a elevação socioeconômica, a qualidade de vida das 

famílias e o incentivo a iniciativas econômicas, através da orientação e capacitação para a 

formação profissional e para o empreendedorismo,   
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- O empoderamento de mulheres e jovens, por meio de ações estratégicas de fortalecimento de 

gênero e protagonismo juvenil nas áreas de atuação do projeto.  

 Os trabalhos descritos no PGSA deverão ser executados em duas etapas: a primeira de 14 

meses, concernentes à preparação e execução das atividades previstas no Plano, que 

corresponde ao prazo de execução das obras e ações previstas no contrato, e a segunda etapa 

de 19 meses (pós obras) onde serão monitorados, e reforçados, os resultados das ações 

desenvolvidas na primeira etapa, tendo em vista o alcance dos resultados e metas previstas no 

contrato de performance. 

 

Informações Relevantes 

Instituição responsável 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 

Tempo previsto de 

execução  

33 meses  

Data prevista de início 1.º Trimestre/2021 

Há necessidade de licenciamento 

ambiental? 

Há necessidade de preparação de Plano Gestão 

Ambiental? 

[  ] SIM 

[ x ] NÃO 

 
Não há necessidade de licenciamento na 
medida que a partir da Resolução nº 54 
da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, 
de 19/12/2007, da SMA (dispõe sobre 
licenciamentos de empreendimentos 
urbanísticos e de saneamento 
considerados de Utilidade Pública e de 
Interesse Social.), é dispensada a licença 
por se tratar de obra tecnicamente 
simples, a ser executada em área de 
vulnerabilidade social e com redes de 
diâmetro inferior a 1000 ml. Essas 
mesmas condições se aplicam a EEEs com 
capacidade menor que 50 l/s. 

Há vegetação natural somente no 
entorno da área. Áreas de vegetação não 
serão afetadas pelas obras. Deverão ser 
desenvolvidas atividades voltadas a 
estimular, nas comunidades e nos 
trabalhadores, o comportamento de 
preservá-las.  

Pelas fotos, é possível observar o Rio 
Tietê próximo às áreas de intervenção. 
Como resultado do projeto, podemos 
prever o impacto positivo na redução de 

[ x ] SIM 

[  ] NÃO  

 

O PGSA deverá ser elaborado pela contratada 
conforme diretrizes dos documentos constantes 
da licitação, e, ser aprovado pela SABESP antes 
do início das obras. Deverão estar integrados ao 
Plano, o mapeamento e a classificação dos 
impactos ou riscos gerados pela obra em cada 
área, tendo como parâmetros: 

1. Temporalidade: 
temporário/permanente/ irreversível. 

2. Magnitude:(pequeno/ médio/grande). 

3. Importância; significativo/ não 
significativo. 

4. Duração (curta/media/longa). 

5. Reversibilidade (reversível/irreversível). 

6.  Sensibilidade: presença de áreas 
sensíveis (APPs/ mata atlântica 
remanescente) e relação com a obra. 

7.  Mitigável/não mitigável.  

Esse mapeamento deverá vir em forma 
de uma matriz de gestão dos riscos e 
impactos da obra (nesse Capítulo, foi 
inserida a Matriz orientativa). 
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cargas de poluição afluentes ao rio, com 
o esgoto, hoje lançado in natura no rio, 
coletado e encaminhado para 
tratamento.  

Outra observação importante refere-se 
às estações elevatórias de esgoto. Haverá 
estações de pequeno porte, com 
capacidade de recalque igual ou menor 
que 10 l/s, implantadas em PVs (poços de 
visitas) ao longo da rede coletora, no 
subsolo do leito carroçável, o que elimina 
qualquer necessidade de desapropriação 
e/ou remoção de famílias. 
 

 
 

 

Há necessidade de alguma aquisição de área/desapropriação ou reassentamento 
físico ou econômico? 

[    ] SIM 
[  X  ]NÃO 

 Não estão previstas desapropriações ou reassentamentos involuntários para 
esse projeto. 

  

 

Há necessidade de alguma outra autorização [ x ] SIM 

[  ] NÃO   
 

Autorizações necessárias: Órgãos responsáveis por 

emiti-las : 

Oficio 46/19 – 6055.2019/0001663-6 – Jd Romano   

Ofício 49/19 – 6055.2019/0001666-0 – Vila da Paz e Viela 

das Flores 

Oficio 50/19 – 6055.2019/0001667-9 – Jardim Novo 

Horizonte  

Ofício 48/19 – 6055.2019/0001665-2 – Chácara Três 

Meninas  

Oficio 52/19 – 6055.2019/0001668-7 -  Olga Artacho  

Manifestação de não objeção da Prefeitura Municipal, por 

parte da Subprefeitura da região. 

Em anexo, as manifestações contidas nos documentos do 

arquivo em PDF_ Anexo_1 

PREFEITURA MUNICIPAL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Houve algum processo de consulta/reunião prévia às 

partes interessadas?  

Data da consulta 

Número de participantes total: 404 Local da consulta 

HOMENS: 240 MULHERES: 164 Instituto Alana  
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Fotos 36 a 38 – Consulta Pública 
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Fotos 39 a 41 -  Consulta Pública 
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Fotos 42 a 44 – Consulta Pública 
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Fotos 45 a 47 – Consulta Pública 
(preenchimento de formulário de perguntas e respostas, distribuição de folhetos informativos da  Sabesp, assinatura de lista de presença) 
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Consulta Pública - Resumo dos comentários e sugestões recebidos 

 
Inúmeras solicitações para implantação de infraestrutura de abastecimento de água tratada 

e de esgotamento sanitário, que eliminará as ligações irregulares, que são realizadas de forma 

totalmente insegura.  

A ações de saneamento serão valiosas para diminuição da proliferação de doenças, 

principalmente aquelas de veiculação hídrica, que colocam em risco a saúde da população, 

principalmente das crianças, e estas ações também irão contribuir para preservação do meio 

ambiente.  

Também foram muitas as manifestações referentes à regularização dos imóveis, que 

possibilita a comprovação de residência, o que além de promover cidadania, facilita as 

transações bancárias e de crediário, entre outras situações. 

Vários apontamentos para necessidade de unidades de saúde, escolas, áreas de lazer, coleta 

de lixo, coleta seletiva de resíduos, limpeza dos rios, asfaltamento, correio e transporte 

público. 

 

 

Questões ambientais (identificadas ou potenciais)  

 
Por se tratar de áreas urbanas consolidadas, com muitas ruas e vielas sem infraestrutura de 

pavimentação asfáltica, os impactos ambientais estarão restritos aos incômodos gerados pela 

execução da obra (ruído, poeira, e principalmente, os resíduos sólidos gerados diretamente 

pelas obras). Deverão ser adotados, pela contratada, procedimentos de redução e 

minimização de tais impactos, a serem apresentados no Plano de Ação Socioambiental, que 

deverá levar em contas as orientações constantes no Marco de Gestão Ambiental do 

Programa (MGSA), notadamente o Manual Ambiental da Construção. Qualquer resíduo que 

gere a necessidade de descarte fora do ambiente da obra deverá ter destinação adequada 

comprovada.  

Nos casos de bairros ou locais em que haja identificação de vegetação, existente em áreas 

limítrofes àquelas que receberão as obras, haverá e demarcação registrada em relatório 

elaborado pela contratada, para garantir a eliminação de quaisquer impactos das obras sobre 

essa vegetação, e um trabalho de educação ambiental, junto aos trabalhadores da obra, bem 

como junto à população próxima dessas áreas, para manter a integridade do meio ambiente 

local.  Deverão ser objeto de documentação (inclusive com imagens) as ações a serem 

realizadas e o acompanhamento da manutenção da integridade das áreas pelos relatórios 

periódicos que deverão ser realizados, dentro das exigências do Programa, ao longo do 

trabalho e do contrato.   Remoções de árvores ou trabalho de poda deverão ser comunicados 

à Coordenação do Programa, que emitirá a informação para o Banco Mundial. 
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Deverão ser tomadas medidas de segurança, relacionadas à tráfego de veículos e locomoção 

de pessoas, com sinalização adequada e isolamentos de áreas no entorno das obras. 

 

Questões sociais (Identificadas e potenciais) a considerar 

 
Devem ser considerados: diagnóstico da comunidade com respeito a questões como 

gênero, presença de jovens, renda, e desenvolvimento de ações específicas, como a geração 

de trabalho na própria comunidade (contratação de agentes socioambientais na 

comunidade, capacitação profissional, inclusive por meio de programas de voluntariado da 

Companhia ou parcerias); cuidados com a garantia de acessibilidade local, sinalização dos 

trabalhos em execução, intervenções singulares (por exemplo, revitalização de escada de 

acesso à comunidade, mais aplicação de área verde drenante), implantação e melhoria na 

iluminação por meio de energia sustentável; manutenção de canal permanente de 

comunicação com a população potencialmente beneficiária.  

Deve haver garantia do treinamento dos colaboradores da empresa contratada para 

abordagem e explicações aos clientes beneficiados e de planejamento de execução das 

obras, evitando atrapalhar a rotina dos moradores e garantindo a acessibilidade local 

durante as execuções.  

Serão utilizados canais permanentes para comunicação com a população potencialmente 

beneficiária. Além dos canais institucionais disponibilizados de forma permanente (195, 

ouvidoria, site, etc.), deve ser divulgado o número 0800 771 2482, específico para 

atendimento da população beneficiada pelo Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo.  

 

Classificação do risco socioambiental do projeto/atividade: 

  Alto Risco   Médio Risco X  Baixo Risco 

 
 

Justificativa para a Classificação do Risco  

 
O risco da intervenção planejada pela Sabesp é baixo pois são localizados, temporários, 
mitigáveis e reversíveis.     

O trabalho a ser realizado tem um impacto socioambiental positivo, pois estaremos 
melhorando as condições de abastecimento público com água de boa qualidade, e com isso 
melhorando a saúde coletiva. 

Outro aspecto positivo é a redução de perdas sociais através do abastecimento regular e 
possibilidade de o consumidor controlar seu consumo, eliminando as ligações irregulares e 
clandestinas que ocorrem de forma intensa. 

O baixo risco se deve, também, à sensibilização prévia dos moradores no início dos 
trabalhos, realizada pelo Agente Comunitário da contratada e acompanhada pela Sabesp. 
Também devem ser considerados a realização do cadastramento porta a porta e os 
encontros com as comunidades, onde são abordados temas relacionados à implantação do 
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projeto, como o ganho com o abastecimento regular e de qualidade, o uso racional da 
água, o uso adequado dos equipamentos e a importância da tarifa social. 

Muito embora a metodologia de implantação da infraestrutura de saneamento, adotada 
pelo Programa Água Legal, tenha como característica a busca de obras com reduzido 
impactos e riscos, sejam ambientais ou sociais, nossas exigências, em convergência com as 
Salvaguardas do Banco Mundial, apresentadas no Anexo 3, buscam, como se verá adiante, 
colocar para a execução das obras critérios de identificação de desafios e dificuldades e 
respectivos mecanismos de enfrentamento e solução, a serem incorporados ao projeto. 

Atividades de gestão socioambiental a serem adotadas e cronograma 

 
O PGSA, previsto na documentação de licitação e contratação, deverá apresentar  

cronograma das ações a serem executadas no período de pré e pós obras, visando à 

articulação e ao fortalecimento das comunidades situadas nas áreas de intervenção, a 

educação socioambiental, a informação e sensibilização dos beneficiários para temas 

relacionados ao uso adequado dos recursos hídricos, bem como a busca de atividades em 

parcerias, para atender os fins e objetivos descritos no Termo de Referência e no MGSA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

notadamente no Manual de Orientação Social. 

Abordará temas inerentes às intervenções de engenharia sanitária, sua relação com o 

ambiente urbano e a importância da participação social nas conquistas dos objetivos 

socioambientais previstos pela presente contratação, com consequente melhoria da 

qualidade de vida da população ali estabelecida, além de identificar e promover a 

capacitação de líderes comunitários e formar multiplicadores em práticas socioambientais, 

visando à melhoria contínua da qualidade de vida das pessoas e ao aprimoramento das 

relações de cidadania. 

O PGSA deverá abranger, ainda, os demais itens, eventualmente aqui não mencionados, 

constantes do MAC – Manual Ambiental de Construção e do Manual de Comunicação Social, 

documentos que orientam o planejamento e a execução de obras de forma a atenuar 

impactos sociais e ambientais das mesmas. 

O cronograma da intervenção consta do final do Capítulo 3. A obra propriamente dita (redes 

e ligações domiciliares de água e esgotos) deve se estender por 12 (doze) meses, precedido 

esse período por uma fase preparatória de 2 (dois) meses. Todo o contrato deve se estender 

por 33 (trinta e três) meses. 
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Fotos Adicionais 
Conexões Irregulares de Água, Esgotos a Céu Aberto, Descarte Irregular de Lixo 
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Fotos Adicionais 

Distribuição de água potável e água sanitária para população  

após período de intensas chuvas. 

 
 

Fotos Adicionais 
Programa de Voluntariado: distribuição de milhares de ítens de alimentação e higiene para famílias vítimas das 

intensas chuvas. 

 

 
Fotos Adicionais 
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Cadastramento para receber doação de caixas d’água / entrega de caixa d’água / instalação de lavatório em ponto 

estratégico da                                                                                                                                                                                               

comunidade para enfrentamento à pandemia de covid19 
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ANEXOS 
 

Anexo_1 – Oficio Sabesp e Autorização da subprefeitura de São Miguel para execução das obras e ligações.  

Anexo_2 – Autorização da Fundação Florestal, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do 

Estado de São  

Anexo 3 – Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial – Quadro Resumo 

Anexo 4 - Escopo das Salvaguardas de Projeto Adotadas pelo Banco Mundial 

Anexo 5 – Ata da Consulta Pública (com lista de presença). 
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EXPEDIENTE  :  Ofício MLGR nº. 30/2020 SIMA.024553/2020-46 

INTERESSADO :  SABESP – Escritório Regional de São Miguel Paulista - MLGR 

ASSUNTO  :  Programa Água Legal no Jardim Pantanal 
 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA DMI/APAVRT nº 025/2020 

 

1. Trata-se de solicitação por parte da SABESP - ESCRITÓRIO REGIONAL DE SÃO 
MIGUEL PAULISTA – MLGR de análise e parecer acerca de eventuais 
intercorrências ou conflitos com planos futuros em relação ao Programa Água 
Legal – Jardim Pantanal a ser implantado na região conhecida como “Pantanal” na 
APA Várzea do Rio Tietê. 

 

2. SINTESE SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. 

2.1 Instrumentos legais de criação e atributos ambientais da APA Várzea do Rio 

Tietê. 

• Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê (APAVRT) - Criada pela 
Lei Estadual nº 5.598/1987, com território de 7.400 hectares, tem como 
principais atributos ambientais a serem protegidos as várzeas e planícies 
aluvionares do rio Tietê. Abrange 12 municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo – RMSP ao longo do rio Tietê: Santana do Parnaíba, Carapicuíba, 
Barueri, Osasco, São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi 
das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis. A APAVRT está dividida em dois 
setores distintos: setor leste, que vai da barragem Ponte Nova, divisa municipal 
entre Biritiba Mirim e Salesópolis, até a barragem da Penha, divisa entre o 
município de São Paulo e Guarulhos, e setor oeste, do município de Osasco 
até a barragem do reservatório Edgard de Souza no município de Santana do 
Parnaíba.  

• O Decreto Estadual nº 42.837/1998, que regulamenta a Lei Estadual nº 
5.598/87, dispõe que os objetivos da APAVRT são: (i) a proteção e 
recuperação do rio Tietê e do seu entorno, (ii) o controle de ocupação das 
várzeas, de forma a minimizar o fenômeno das enchentes, (iii) a minimização 
dos efeitos dos processos erosivos e do assoreamento causados pela 
urbanização, (iv) preservação e recuperação dos remanescentes da biota 
local. O referido decreto define o seguinte zoneamento: Zona de Vida Silvestre 
- ZVS, Zona de Cinturão Meândrico – ZCM e Zona de Uso Controlado – ZUC. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DA INTERVENÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

3.1 Documentação apresentada 
 
 

• Oficio MLGR n° 30/2020 (fl. 02) - Informa da existência de Programa 

socioambiental denominado Água Legal voltado a regularizar a infraestrutura 

de saneamento em áreas de alta vulnerabilidade social, considerando-o de 

utilidade pública e de interesse social e ambiental. O programa contempla um 
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conjunto de intervenções na região conhecida como Jardim Pantanal no 

Distrito de São Miguel Paulista na Zona Leste da cidade de São Paulo, 

caracterizada como área com ocupação irregular consolidada e de grande 

complexidade. É destacado que o programa visa resolver o problema social 

através da eliminação de lançamentos de esgoto no rio Tietê; 

 
Isto posto, é solicitada a análise e parecer da SIMA acerca de eventuais 
intercorrências ou conflitos com planos futuros, decorrente da localização próxima à 
área de proteção. Foram anexados os seguintes documentos:  
 

• ATA Consulta Pública do Programa Água Legal SABESP-Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, realizada em 08 de fevereiro de 
2020, no Instituto Alana, Jd. Pantanal - São Paulo – SP (fl. 08-26). Neste 
documento conta que o Programa previsto no Jd. Pantanal está estruturado 
em quatro grandes pilares (i) Intervenções e obras de saneamento em água e 
esgoto; (ii) governança colaborativa; (iii) projetos e ações sociais e (iv) 
educação ambiental; 

 

• As obras contemplam o prolongamento de rede de água, além da execução 
de prolongamento de rede de esgoto, inspeção domiciliar, ligações de água 
com instalação gratuita de caixa UMA-Unidade de medição da água, ligações 
de esgoto, execução de ramais intradomiciliares de esgoto necessitando da 
entrada de funcionários nas residências para as ligações e a execução de 
elevatórias de rede coletora de esgoto bombeando o esgoto para tratamento 
na ETE-São Miguel. Sobre o cronograma de obra, deverá atender no prazo de 
33 meses, ou seja, o planejamento em 2 meses, a execução e monitoramento 
em 31 meses, e 14 meses para execução. 

 

• Arquivos em formato Shapefiles: 
 

➢ Área de Protecao.shp 

➢ Bairros.shp 

➢ Eixo_Logr_23_07_2015.shp 

➢ Pantanal.shp 

➢ Quadra_23_07_2015 

 

OBS: Não constam nos arquivos listados acima identificação física de projeto com 
descrições de infraestruturas, ações, e outros que permitam identificar corretamente 
onde se localiza a intervenção proposta. Também não é apresentada descrição das 
ações, obras ou atividades a serem realizadas. 
 

• Solicitações de Autorização de regularização de imóveis baixa renda em 
“caráter discricionário e precário” feitas pela SABESP, direcionadas à 
Prefeitura Regional de São Miguel, acompanhando respectivas respostas da 
Subprefeitura favoráveis a implantação de redes de distribuição de água (fl. 
28-50). Destaca-se que a solicitação menciona a aplicação da Resolução SMA 
nº 54/2007 que “dispõe sobre licenciamentos de empreendimentos 
urbanísticos de saneamento considerados de utilidade pública e de interesse 
social” que dispensa o licenciamento, por se tratar de intervenções em áreas 
de vulnerabilidade social. 

 

• Diagnóstico Preliminar à Regularização Fundiária em área no Jardim Pantanal 
- PRODUTOS 1.1 e 2.1 – Diagnósticos 



 
Fundação Florestal | Av. Prof. Frederico Hermann Jr 345 | CEP 05459-010 
São Paulo, SP | Fone (11) 2997-5000 | www.fflorestal.sp.gov.br 

Socioeconômico e Físico-Territorial (fl. 51-136), o qual objetiva a possibilidade 
de iniciar um processo de regularização fundiária no Jardim Pantanal, extremo 
leste de São Paulo (SP). Tal documento apresenta informações econômicas, 
sociais, infraestrutura e serviços existentes na região de São Miguel Paulista, 
Distrito de Santa Helena e local conhecido como Pantanal. Apresenta também 
os zoneamentos incidentes sobre a região, vulnerabilidades ambientais 
especialmente relacionada às dinâmicas hidrológicas do rio Tietê, áreas de 
risco e menciona o diagnóstico realizado na ocasião de elaboração do plano 
de Manejo da APAVRT. Por fim, é apresentado levantamento para fins de 
regularização de fundiária, com dados técnicos referentes à urbanização. 

 
• Projeto Urbanizar (fl. 137-182) levantamento jurídico da área específica do 

Jardim Pantanal com diagnóstico territorial.  Que apresenta levantamento de 
documentação e respectiva análise da viabilidade de implantação de projeto 
de regularização fundiária, sendo apresentado no final do estudo um roteiro 
orientativo com sequência de encaminhamentos jurídicos–políticos para 
viabilização da regularização fundiária da área. Sendo a segunda Etapa a 
solicitação para a Sabesp incluir em planejamento de acesso à água potável 
e tratamento de efluentes.  

 
 

4. DA ANÁLISE 

 
4.1 Análise com base na legislação vigente. 
 

• Sobrepondo a área “Pantanal.shp” apresentada pelo requerente com o 
zoneamento da APAVRT disposto no Decreto Estadual n° 42.837/98, observa-
se no MAPA 1 Anexo – Localização do Jardim Pantanal em relação ao 
Zoneamento Vigente - Decreto nº 42.837/1998 da Área de Proteção Ambiental 
da Várzea do Tietê - que o programa pretenso incidirá nos limites da APA da 
Várzea do Rio Tietê em Zona de Vida Silvestre – ZVS (não mapeada), e Zona 
de Cinturão Meândrico; 
 

• Conforme Decreto nº 42.837/1998 tem-se sobre a Zona de Vida Silvestre: 
 
Artigo 18 - A zona de vida silvestre, onde quer que se localize, compreende as 
florestas e as demais formas de vegetação natural referidas no artigo 2º da Lei 
Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os 
remanescentes da vegetação nativa, primária ou secundária, no estágio médio ou 
avançado de regeneração da mata atlântica, definidos pelo Decreto Federal nº 
750, de 10 de fevereiro de 1993. 
 
§ 1º - A zona de vida silvestre destinada à proteção da mata atlântica e da biota 
nativa, para garantir a manutenção e a reprodução das espécies e a proteção do 
habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção. 
 
§ 2º - As áreas ocupadas pelas florestas e demais formas de vegetação referidas 
neste artigo, consideradas de preservação permanente, não perderão esta 
qualidade, ainda que a vegetação venha a ser destruída ou danificada. 
 
Artigo 19 - Na zona de vida silvestre são vedadas a instalação e a ampliação de 
atividades, empreendimentos, obras, ou quaisquer edificações, exceto aquelas de 
interesse social para fins de recuperação ambiental, visando adequadas 
condições de saúde pública. 
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§ 1º - permitida, a critério do órgão ambiental, a supressão de pequenos 
fragmentos florestais para garantir-se a implantação de atividades compatíveis 
com os objetivos da zona. 
§ 2º - O licenciamento para a supressão de vegetação condiciona-se à oferta, pelo 
interessado, de área equivalente ao dobro daquela a ser suprimida, que deve 
possuir vegetação semelhante, ou ser revegetada, a critério da Secretaria do Meio 
Ambiente, e garantida sua manutenção. 
 
Artigo 20 - Tanto a instalação de empreendimentos, obras e atividades como a 
ampliação daqueles regularmente existentes na zona de vida silvestre, quando 
permitidos, ficam condicionadas à criação de reserva correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) da área do imóvel, e à manutenção ou recomposição da 
vegetação nativa. 
 

• Sobre a Zona de Cinturão Meândrico: 
 
Artigo 21 - A zona de cinturão meândrico compreende a parte da faixa de terreno 
da planície aluvial do Rio Tietê, constituída geralmente por solos hidromórficos 
não consolidados, sujeitos a inundações freqüentes por transbordamento do canal 
fluvial, podendo apresentar, em alguns trechos, áreas de solos mais consolidados 
e ligeiramente elevados em relação ao conjunto. 
 
Parágrafo único - A zona de cinturão meândrico tem por finalidade o controle das 
enchentes, considerando-se suas características geomorfológicas, hidrológicas e 
sua função ambiental.  
 
Artigo 22 - Na zona de cinturão meândrico:  
 
§ 1º - são vedadas novas instalações, obras ou empreendimentos:  
1. destinados à atividade industrial;  
2. destinados à atividade minerária;  
3. destinadas a necrópoles;  
4. destinados à disposição de resíduos sólidos;  
5. destinados a fins habitacionais (loteamentos);  
6. outras que, comprovadamente, comprometam o disposto no artigo 2º.  
§ 2º - A ampliação das obras, instalações ou empreendimentos já existentes fica 
condicionada à eliminação ou à redução da sua desconformidade.  
§ 3º - Podem ser implementadas nesta zona as ações necessárias para atender 
situações de emergência ou de risco.  
§ 4º - Podem ser realizadas obras, empreendimentos e atividades de utilidade 
pública ou interesse social, desde que obedecido ao disposto no parágrafo único 
do artigo 21. 
§ 5º - A atividade agro-silvopastoril pode ocorrer nesta zona desde que observado 
o disposto no Decreto nº 39.473, de 7 de novembro de 1994, que fixa normas para 
a utilização das várzeas no Estado de São Paulo.  
§ 6º - O uso para atividades de lazer pode ser instalado nesta zona, desde que 
não comprometa a finalidade da zona de cinturão meândrico, a critério do órgão 
ambiental.  
 
Artigo 23 - As obras, empreendimentos e atividades existentes na zona de 
cinturão meândrico que não estejam aprovados e registrados na data da 
publicação deste decreto, sem prejuízo da recuperação do meio ambiente 
degradado e das penalidades previstas na legislação, devem:  
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I - se tecnicamente viáveis, serem adaptados;  

II - se não for viável a adoção de medidas eficazes de adaptação, serem 
removidos.  

Parágrafo único - Os Municípios devem adequar as áreas já ocupadas por uso 
residencial aos fins objetivados por este artigo, mediante programas 
específicos.  

 
Artigo 24 - Em áreas situadas na zona de cinturão meândrico podem ser admitidas 
atividades, obras ou empreendimentos, desde que observadas as seguintes 
condições:  
 
I - tenha o terreno perdido as características geomorfológicas de planície aluvial, 
em decorrência de ações humanas comprovadamente ocorridas at 180 (cento e 
oitenta) dias antes da vigência deste decreto; 
 II - seja reservada para a manutenção ou a recomposição de área verde pelo 
menos 50% (cinqüenta por cento) da área do imóvel.  
§ 1º - a utilização de área superior a 50% (cinqüenta por cento) do total do imóvel 
permitida, desde que obedecidas as seguintes condições:  
1. a manutenção, pelo proprietário ou posseiro do imóvel, de outra área verde, na 
zona de cinturão meândrico, equivalente, no mínimo, ao dobro da área excedente 
ao permitido;  
2. a apresentação, pelo proprietário ou posseiro do imóvel, ao órgão licenciador, 
quando da solicitação da licença ambiental, de comprovação da área de que trata 
o item acima.  
§ 2º - O requerimento da licença ambiental, na forma do parágrafo anterior, deve 
ser instruído com indicação precisa da área proposta e com o correspondente 
termo de sua recomposição e manutenção, a qual deve ser averbada no 
respectivo cartório de registro de imóveis quando se tratar de propriedade. 
 

 
4.2 Análise com base na nova proposta de Zoneamento do Plano de Manejo 

(ainda não implementado)  
 

• Para análise foi também avaliada a sobreposição da área “Pantanal.shp” com 
a nova proposta de zoneamento da APAVRT que obteve manifestação 
favorável do CONSEMA (Deliberação 02/2017), entretanto, ainda não 
implementada em decorrência da suspensão por ordem judicial do Plano 
de Manejo. 
 

• No Mapa 2 Anexo – Localização do Jardim Pantanal em relação à Proposta 
de Zoneamento da Área de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê é possível 
observar que o polígono do Jardim Pantanal está inserido em Zona de Vida 
Silvestre - ZVS (não mapeada, porém existente na minuta de decreto de 
regulamentação), desta forma, o zoneamento aprovado pelo CONSEMA 
(Deliberação 02/2017) não exclui a proteção da Zona de Vida Silvestre (ZVS). 

 

• Ainda no Mapa 2 Anexo é possível observar a Zona de Conservação 
Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico – ZCM abarcando a Área Prioritária de 
Recuperação Ambiental – APRA, Zona de Reordenamento Socioambiental e 
da Paisagem – ZRAP, Área Prioritária de Requalificação Socioambiental e da 
Paisagem – ARQ e Zona de Reordenamento Socioambiental e da Paisagem - 
ZRAP.  
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• Consta também no zoneamento aprovado pelo CONSEMA (Deliberação 
02/2017): 

 
Artigo xx - A zona de vida silvestre é destinada à proteção da mata atlântica e da 
biota nativa, para garantir a manutenção e a reprodução das espécies e a proteção 
do habitat de espécies raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção. 
Parágrafo único: As áreas ocupadas pelas florestas e demais formas de vegetação 
referida neste artigo, consideradas de preservação permanente, não perderão 
esta qualidade, ainda que a vegetação venha a ser destruída ou danificada. 
 
Artigo xx - São vedadas a instalação e a ampliação de atividades, 
empreendimentos, obras, ou quaisquer edificações, exceto aquelas de interesse 
social para fins de recuperação ambiental, e em casos que exista a necessidade 
de transpor o rio e várzea adjacente para a implantação de obras públicas, ou em 
regime de concessão, de infraestrutura de transporte terrestre, radiodifusão, 
saneamento e energia; em qualquer situação deve ser comprovada a inexistência 
de alternativas técnica e locacional. 
 
Parágrafo 1º: Permitida, a critério do órgão ambiental, a supressão de pequenos 
fragmentos florestais para garantir-se a implantação de atividades compatíveis 
com os objetivos da zona. 
 
Parágrafo 2º: O licenciamento para a supressão de vegetação condiciona-se à 
oferta, pelo interessado, de área equivalente ao dobro daquela a ser suprimida, 
que deve possuir vegetação semelhante, ou ser revegetada, a critério da 
Secretaria do Meio Ambiente, e garantida sua manutenção. 
 

• Tem-se também na ZCM são proibidos: 
 

a. Obras, atividades, empreendimentos, usos ou projetos, de pesquisa e 
extração de substâncias minerais, agricultura e manejo agroflorestal, 
construção de residências, barramentos e retificações de cursos d’água, 
inclusive aqueles caracterizados como de utilidade pública, interesse social 
ou baixo impacto; 
b. O parcelamento do solo para fins urbanos;  
c. A implantação de indústrias ou a expansão daquelas existentes;  
d. A realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais que importem 
em sensível alteração das condições ecológicas locais; 
e. O uso de técnicas de manejo do solo capazes de provocar erosão das terras 
ou assoreamento das coleções hídricas;  
f. Quaisquer intervenções que impliquem em aterros, alteamentos, 
impermeabilizações ou em mudanças nas formas originais da planície ou do canal 
fluvial, tais como retificações e canalizações, ou que gerem impacto morfológico 
aos canais e planície, aos sistemas hídricos ou à biodiversidade bem como que 
provoquem a descaracterização do conjunto paisagístico; ressalvadas retificações 
e canalizações dos afluentes do rio Tietê, necessários ao controle de cheias desde 
que precedidas de licenciamento ambiental. 
g. A supressão e/ou fragmentação de remanescentes da vegetação nativa; 
h. Interferência nos habitats e necessidades ecológicas das espécies ameaçadas, 
raras e endêmicas ocorrentes no território; 
i. A implantação ou ampliação de empreendimentos habitacionais, minerários, 
industriais, comerciais, infraestrutura para atividades esportivas e de turismo; 
j. Movimentação de terra, bem como disposição de resíduos sólidos, inertes ou 
não, à exceção da disposição transitória 
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decorrente do desassoreamento da calha do rio Tietê (“bota-espera”), desde que 
preservada a integridade morfológica de canais e planícies; 
k. O uso de agroquímicos, que por sua natureza possam comprometer a qualidade 
ambiental do solo, da água, do ar e da saúde humana, de acordo com as 
condições previstas no parágrafo 3º; 
l. O cultivo de produtos transgênicos e de espécies exóticas, com potencial de 
bioinvasão. 

  

• Sobre a ZCM foi delimitada a Área Prioritário de Recuperação Ambiental – 
APRA , faz-se necessário observar o que segue: 

 
Artigo 23 - As Áreas Prioritárias de Recuperação Ambiental (APRA) 
correspondem às áreas urbanizadas sobrepostas à ZCM e que deverão ser 
recuperadas com vistas a minorar o nível crítico da cobertura vegetal existente na 
APA, garantir a manutenção da conectividade ecológica e dos fluxos gênicos da 
fauna e da flora local e prevenir situações de risco relativas aos processos de 
migração lateral do canal. Localizam-se na faixa de 50m que margeia o canal 
fluvial do Rio Tietê que sofreram forte intervenção antropogênica tais como 
aterros, retificações, etc. Não se aplicam a ZPF e ZRAP. 
 
Parágrafo 1º: A recuperação de cada uma das áreas identificadas neste 
zoneamento deverá ser objeto de estudos e projetos específicos, elaborados de 
forma interinstitucional e interdisciplinar, com participação das comunidades 
envolvidas, articulados no âmbito do Conselho gestor da APA. 
 
Parágrafo 2°: Deverão ser priorizadas as APRAs que possibilitarão a formação de 
corredores entre fragmentos, buscando propiciar processos migratórios e fluxos 
gênicos ou corredores de biodiversidade, evitando o isolamento. 
Parágrafo 3º: Depois de recuperada, a APRA será reenquadrada em ZCM. 

 

• De acordo com a minuta de decreto Artigo 14, A ZRAP tem como objetivos: 
 
a. Reorientar o uso e ocupação atual considerando a integração entre 

desenvolvimento econômico, educacional, socioambiental e as funcionalidades 
hidrológicas e ecológicas das planícies fluviais, articulando políticas públicas, 
setores e instâncias governamentais e da sociedade civil; 

b. Mitigar impactos decorrentes dos usos urbanos sobre os atributos naturais e sua 
exportação às zonas adjacentes;  

c. Minorar a vulnerabilidade das populações residentes aos riscos de inundações e 
promover melhorias em sua qualidade de vida. 
 
Parágrafo 1º: A Zona de Reordenamento Socioambiental e da Paisagem (ZRAP) 
compreende partes da Planície Fluvial antropizadas por usos diversos, 
apresentando alto ou médio nível de perturbação e alta fragilidade ambiental. Por 
apresentarem grande conexão com ZCM e ZPF e por abrigarem, em grande parte, 
urbanização precária em situação de risco e, por vezes, outros usos que 
comprometem as zonas adjacentes, deverão ser objeto de ações e programas 
interinstitucionais e de estudos interdisciplinares para garantir, 
simultaneamente, a proteção dos atributos ambientais, a melhoria da 
qualidade de vida das populações do território e o reconhecimento 
detalhado de situações de riscos para superação destas condições.  
 
Parágrafo 2º: O reordenamento previsto neste artigo deverá considerar o tipo de 
uso e ocupação, a capacidade de suporte do território, a conservação dos 
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atributos ambientais, a diminuição da vulnerabilidade das populações às 
condições de riscos e buscar melhorias das condições sanitárias, de infraestrutura 
urbana e de qualidade de vida da população, garantindo-se a participação da 
população nas diversas etapas de planejamento. 

 
  

• A minuta de decreto traz também que são permitidos na ZRAP: 
 

Artigo 16 - [...] parcelamentos do solo, e outras formas de ocupação urbana para 
fins habitacionais (remembramento, desdobramentos de lotes, abertura de novas 
vias, públicas ou particulares, bem como condomínios horizontais e verticais e 
outros projetos de urbanização) que sejam compatíveis com os objetivos desta 
zona, devendo os respectivos projetos e sua implantação garantir: 
 
a. O máximo de permeabilidade hidrológica e, no caso de ampliações e/ou 
alterações de uso, o aumento da permeabilidade preexistente. 
b. O mínimo de aterros e alteamentos de terrenos, desde que comprovada a 
necessidade por estudos geotécnicos; 
c. O mínimo de adensamento urbano; 
d. O aumento de áreas verdes públicas; 
e. O aumento da arborização urbana, privilegiando-se espécies nativas e 
favorecendo a interceptação da precipitação; 
f. A implementação de sistemas de micro drenagem, pavimentos permeáveis, 
reservatórios de retenção de águas, cisternas e outras soluções para o 
retardamento e infiltração das águas pluviais; 
g. A implementação de sistema adequado de saneamento ambiental; 
h. Implementação de medidas de reuso da água e coleta seletiva; 
i. Medidas de controle da erosão e assoreamento durante a sua implantação. 
 
Parágrafo único: Enquanto os estudos previstos no artigo 15 não forem realizados, 
a implantação de novos ou ampliação de quaisquer empreendimentos, obras e 
atividades, dependerão da implementação de alternativas que assegurem 
melhorias significativas em atendimento aos objetivos da zona, adotando-se, em 
relação à permeabilidade, a taxa mínima de 50% (cinquenta por cento). 
 
[...] 
Artigo 19 - A ZRAP possibilita a permanência e regularização das habitações de 
interesse social, desde que sejam adotados, a partir de desenvolvimento comum 
de programas: índices urbanísticos apropriados a essa condição, soluções no 
espaço comum voltadas para o retardamento das águas, ampliação, de áreas de 
infiltração, reuso de água, biovaletas e rearborização com emprego de vegetação 
nativa. 
Parágrafo único: Fica excetuada a situação de risco grave à incolumidade física 
de seus moradores - hipótese em que deverão ser realocados. 
  

• Tendo em vista que, sobre a ZRAP foi delimitada a Área de Requalificação 
Socioambiental e da Paisagem – ARQ, observa-se na minuta de decreto: 

 
Artigo 25 - As Áreas Prioritárias de Requalificação Socioambiental e da Paisagem 
(ARQ) são porções do território da APA, sobrepostas à ZRAP, correspondentes 
aos níveis mais baixos da Planície Fluvial e que se encontram submetidas a usos 
urbanos e que deverão ser requalificadas de modo a minimizar ou superar 
situações de risco, de precariedade em infraestrutura, equipamentos urbanos e 
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saneamento ambiental, promovendo a qualidade de vida da população e a 
recuperação ambiental da área. 
 
Parágrafo 1º: A requalificação de cada uma das áreas identificadas neste 
zoneamento deverá ser objeto de estudos e projetos específicos de escala 
de detalhe, elaborados de forma interinstitucional e interdisciplinar, com a 
participação da comunidade envolvida em todas as etapas de decisão, 
projeto e implementação, apresentando estudo sobre o impacto e perímetro 
de remoções bem como as medidas compensatórias. 
 
Parágrafo 2°: Deverão ser priorizados os estudos de avaliação de riscos, 
especialmente os relacionados às enchentes, incluindo atividades de 
monitoramento e avaliação de vazões, níveis d’água, áreas atingidas, 
duração e permanência, dinâmica pluvial, qualidade das águas e estudos 
que demonstrem a capacidade de suporte quanto à ocupação e 
adensamento. 
Parágrafo 3º: Quando essas áreas forem adjacentes à ZCM deverão possuir 
faixas de transição, de uso restritivo, cuja largura deverá ser definida a partir de 
estudos e projetos específicos elaborados de forma interinstitucional e 
interdisciplinar, com a participação da comunidade envolvida. 
 
Parágrafo xx: A possibilidade de ocupação humana, transitória ou permanente, 
bem como o tipo de equipamento público a ser instalado nas ARQs propriamente 
ditas e nas zonas de transição à ZCM será estabelecida com base nas conclusões 
dos estudos a que aludem os parágrafos 2° e 3° deste artigo, admitindo-se, 
inclusive, o reassentamento da população residente, a depender da intensidade 
do risco a que estejam expostas. 
 
Parágrafo 4º: Para a execução dos estudos e projetos específicos, podem ser 
celebrados convênios, inclusive com os Municípios, visando articular as políticas 
públicas. 
 
Parágrafo 5º: Após finalizadas as atividades de requalificação, a ARQ será 
transformada em ZRAP, salvo as inseridas em área de transição as quais terão 
sua recategorização de zona definida em estudos específicos. 

 
5. CONCLUSÃO 

 

• Com base no Decreto Estadual nº 42.837/1998, são permissíveis realizações de obras 
de interesse social para fins de recuperação ambiental, visando adequadas condições 
de saúde pública na Zona de Vida Silvestre. Além disso, na zona de Cinturão 
Meândrico, também são admissíveis ações necessárias para atender situações de 
emergência ou de risco e empreendimentos e atividades de utilidade pública ou 
interesse social, desde que não seja alterada a função ambiental da zona. 
 

• Já na nova proposta de zoneamento (Deliberação CONSEMA 02/2017), é admissível 
na Zona de Vida Silvestre a instalação de atividades, empreendimentos, obras, ou 
quaisquer edificações de interesse social para fins de Recuperação Ambiental, assim 
como na Zona de Conservação Hidrodinâmica do Cinturão Meândrico, observando as 
restrições e limitações de cada área. 
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• Nas Zonas ou áreas sobrepostas ao local indicado, tanto no Zoneamento vigente 
como no Zoneamento projetado (suspenso por ordem judicial), não existem 
proibições, em tese, de empreendimentos/intervenções de saneamento público, o que 
não afasta, análise do órgão gestor da Unidade de Conservação ou do órgão 
licenciador, se o caso, quando da apresentação do projeto executivo. 
 
Encaminhe-se à Gerência Metropolitana para conhecimento e, se de acordo, posterior 
encaminhamento a Sra. Diretora da Diretoria Metropolitana e Interior. 

 

 APA Várzea do rio Tietê, 06 de julho de 2020. 

                    

 

 

KÁTIA BASTOS FLORINDO 
Gestora da APA Várzea do Rio Tietê 

Diretoria Metropolitana e Interior 
Fundação Florestal 

 



Anexo 3 – Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial – Quadro Resumo 

 

A Política de Salvaguardas Sociais e Ambientais, do BIRD, considera, na implementação de 

programas e projetos financiados, os riscos, benefícios e impactos negativos potencialmente 

associados ao empreendimento. Neste empreendimento da UGR São Miguel, as salvaguardas 

cujos conteúdos devem ser, em princípio, acionados ou acompanhados, estão apresentadas no 

Quadro a seguir. O escopo de cada salvaguarda do Banco é objeto do Anexo 4.  

Salvaguardas Aspectos relevantes relacionados à 
implantação do Projeto 

Medidas adotadas /resultados previstos 

OP/BP 4.01 – 
Avaliação 
Ambiental 

Buscar baixa significância dos 
impactos das obras 
 
 
Medidas de segurança e proteção 
individual e coletiva 
 
Efeitos sociais inclusivos 
 
 
 
Preservação dos Recursos Hídricos 

Plano Gestão Ambiental da obra, 
acompanhado de matriz de gestão de 
riscos (ver adiante nesse Item 4) 
 
 
 
 
Inclusão de cerca de 30 mil pessoas ao 
serviço regular de água e esgoto; com 
reflexos na saúde pública 
 
Retirada de cerca de 48 l/s de esgoto hoje 
carreados para o Rio Tietê, que serão 
interceptados e encaminhados para 
tratamento 
 

OP/BP 4.04 – 
Habitat Natural 

Alternativas menos impactantes do 
ponto de vista ambiental e social. 
 
 
Em caso de ação em Áreas de 
Preservação Permanente - APPs, 
posicionamento prévio do órgão 
ambiental 
 
 
 
 
Valorizar e implementar a 
participação social no planejamento, 
concepção e monitoramento dos 
projetos. 
 

Solução técnica de pequenas elevatórias 
de esgoto agregadas à estrutura das 
redes (ver adiante, nesse Item 4. 
 
Norma legal que permite a atuação em 
situações de interesse social 
reconhecidas pela Prefeitura da Cidade 
de S. Paulo. 
 
Consulta e avaliação da proposta do 
Projeto por órgãos de gestão ambiental  
 
Ampla consulta pública realizada na fase 
pré-obra, com a previsão de mobilização 
e participação social durante as obras 

OP/BP 4.12 – 
Reassentamento 
Involuntário 

Não se aplica ao empreendimento Não haverá reassentamentos 
involuntários e a possibilidade de 
desapropriações foram eliminadas pela 
adoção do modelo de elevatórias 
 

 

 



 

 

 

Anexo 4 - Escopo das Salvaguardas de Projeto Adotadas pelo Banco Mundial 

 

OP 4.01 – Avaliação ambiental 

O Programa Sustentabilidade e Inclusão Social foi classificado na Categoria B. No balanço dos 

aspectos que ocasionaram essa classificação, cite-se: (i) impactos de baixa significância, de 

caráter local, mitigáveis com tecnologia acessível e disponível, associada às boas práticas de 

engenharia sanitária e ambiental, o que inclui medidas de segurança individual e proteção 

coletiva; (ii) efeitos sociais de caráter inclusivo e ambientais significativos para a preservação 

dos recursos hídricos, qualitativa e quantitativamente, insumo de extrema relevância em uma 

região como a do objeto do Programa, com baixíssima oferta de água.  

Potenciais riscos ambientais envolvidos nos diferentes Componentes e Subcomponentes serão 

enfrentados por gestão norteada pelo MGSA, que estabelece procedimentos para a concepção, 

acompanhamento e controle dos Planos de Ações Locais (PGSA), os quais, considerando a 

análise de alternativas em cada obra, conforme a realidade local, proporão medidas para (i) 

evitar, minimizar, mitigar ou compensar os efeitos ambientais adversos; e (ii) realçar os impactos 

positivos. Essa ação organizada deverá acompanhar todas as etapas previstas na execução dos 

projetos. A implantação do MSGA e de suas medidas, por sua vez, prevê a necessidade de 

aperfeiçoamento e fortalecimento institucional para garantir a gestão e consecução das 

diretrizes propostas para o Programa e a realização de suas metas e objetivos. 

 

OP/BP 4.04 – Habitat Natural 

O Banco Mundial apoia projetos que busquem, sempre, alternativas disponíveis que possam ser 

menos impactantes do ponto de vista ambiental. Por essa política, há sempre necessidade de 

valorizar e implementar consultas à comunidade local sobre o planejamento, a concepção e o 

monitoramento dos projetos. 

O Banco apoia, e espera, que os mutuários tratem cuidadosamente da gestão dos recursos 

naturais, a fim de assegurar oportunidades para o desenvolvimento ambientalmente 

sustentável. A Política de Salvaguardas do Banco considera como habitats naturais críticos 

aqueles: protegidos legalmente; propostos oficialmente para serem protegidos; desprotegidos, 

mas com alto valor ambiental. 

No Programa Sustentabilidade e Inclusão Social, estão previstas ações que se ajustam à presente 

orientação da OP 4.04, de mitigação de impactos adversos, oriundos da ocupação e uso do solo, 

na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga 

(APRM-G), definida conforme a Lei Estadual nº 12.233, de 16/01/2006. Medidas que igualmente 

convergem com os princípios da OP 4.4 são as diretrizes estabelecidas pelos documentos 

norteadores da gestão ambiental do Programa, no sentido de procurar não interferir nas  Áreas 

de Preservação Permanente – APPs, protegidas pela Resolução CONAMA nº 303/2002 e pelo 

novo Código Florestal - Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 2012; quando isso ocorrer, que a 

intervenção deve ser precedida pelo estabelecimento de medidas de mitigação e compensação 

de impactos de acordo com as determinações dos órgãos ambientais. 



  

OP 4.12 –Reassentamento Involuntário 

O objetivo dessa Salvaguarda é garantir que as pessoas e partes interessadas que eventualmente 

venham a ser adversamente afetadas pela necessidade de aquisição de terras para as 

intervenções a serem executadas, resultando em deslocamento físico e/ou econômico, sejam 

previamente informadas e consultadas acerca das circunstâncias de seus respetivos casos e 

venham a ter acesso às alternativas de soluções que importem em melhoria. 

 




















































