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ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

As obras financiadas do Banco são acompanhadas por salvaguardas.

Mas o que significa isto? 
São cuidados e proteção relacionados:

1. aos interesses das populações beneficiadas; e

2. ao meio ambiente. 

Como são orientados estes trabalhos? 
Por meio de um documento chamado Marco de Gestão Socioambiental – MGSA, que foi construído por um 

grupo de trabalho! 

Qual a finalidade do MGSA? 
1. Estabelecer as orientações, os procedimentos, ligados aos aspectos  ambiental e social, a serem 

seguidos no Planejamento e na execução das obras e ações do Projeto, conforme os termos das 

legislações nacionais e as medidas de segurança propostas pelo Banco. 

2. Caso queira consultar, o documento completo está disponíveis no link: 

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/saneamento_sustentavel/manual_operacao_volume3.pdf



Manual Ambiental das Construções (MAC): define os procedimentos para a preparação e implementação 
das obras  incluindo medidas de segurança, higiene para os trabalhadores e de convivência com  a 
população. Aponta a necessidade de reduzir os impactos das obras para a população e para o meio 
ambiente nas comunidades

Manual de Comunicação Social (MCS): orienta sobre mecanismos de interação e comunicação com a 
população, com os comerciantes, canais para recebimento de reclamações, entre outras questões.

Manual de Orientação Social (MOS): orienta a organização da proposta de trabalho social, junto à 
população que vai ser beneficiada, antes, durante e depois das obras. São eixos destes trabalhos: 

1 Fortalecimento comunitário; 2 Trabalhos com foco na questão de gênero (mulheres) 

3 Educação Ambiental ;            4 Geração de trabalho e renda

Marco de Desapropriação e Reassentamento – Importante: nestas obras não estão previstas 
desapropriações nem reassentamentos! Este documento traz procedimentos para casos de 
acidentes ou prejuízos à população, eventualmente causados pelas obras.

Manual Físico Cultural – orienta quanto a conservação e proteção do patrimônio histórico, de acordo com 
as determinações legais estabelecidas pelo IPHAN e legislação brasileira .

MGSA: PRINCIPAIS MANUAIS EM ANEXO



COMO A CONTRATADA ORGANIZARÁ SUA PROPOSTA DE TRABALHO?

 Com treinamento dos trabalhadores em comportamento adequado, higiene e segurança do trabalho, 

planos de ações emergenciais e prevenção de riscos ambientais. (Manual Ambiental da construção)

 Com informativos à população (visitas, folhetos, faixas) sobre as obras, disponibilização de canal de 

reclamações, com sinalização adequada das obras (Manual de Comunicação Social)

 Com redução (mitigação) de impactos sociais e ambientais gerados pelas obras: redução de poeira, 

ruídos, dificuldades no transito, dificuldades para o funcionamento de comércios, cuidados com o lixo 

e o descarte de resíduos das obras, segurança para pedestres, recomposição adequada de calçadas e 

pavimentos, etc. (Manual Ambiental da Construção e de Orientação Social)

 Fortalecer as comunidades através de ações de educação ambiental, reuniões periódicas de avaliação 

do andamento do trabalho, discussão dos problemas enfrentados e estabelecimento de parcerias com 

outras instituições, públicas ou privadas, voltadas á solução de problemas. 

Contribuir para ações de fortalecimento da cidadania através da informação, capacitação e 

fortalecimento   o das pessoas (Manual de Orientação Social)
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BENEFÍCIOS E MELHORIAS NO PÓS OBRA



A implantação da Obra poderá causar alguns incômodos pois 

envolve abertura de valas nas ruas, movimento de terra, 

poeira, circulação de máquinas e equipamentos... 

Estão previstas  medidas mitigadoras:

• Comunicação prévia da obra;

• Central de Atendimento localizada no Canteiro de Obras;

• Lavagem das ruas;

• Sinalização viária e de pedestres; entre outras.

Antes e durante as obras haverá contatos permanente  e 

reuniões com os moradores, com atividades comerciais, ou 

grupos específicos por rua, etc.  

COMUNICAÇÃO SOCIAL e REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 



Legenda ou
Informações 
sobre a foto

COLETOR TRONCO GUAVIRUTUBA - RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO COM 
AS OBRAS 

RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO COM AS OBRAS

Rua João Ferreira da Silva

Rua Magister Leoninus

Estrada do Guavirutuba entre Estrada da Riviera 
e
Rua João Ferreira da Silva

Rua Benedito Pinto de Campos

Rua Tom Maior

Rua Francisca Alves de Albuquerque

Estrada da Riviera



Legenda ou
Informações 
sobre a foto

LINHA DE RECALQUE TALAMANCA - RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO 
COM AS OBRAS E RUAS PRÓXIMAS

RUAS QUE TERÃO INTERVENÇÃO 
COM AS OBRAS

Rua Talamanca

Rua Quisiro

Rua Martinho Jacob Kremer

Av. Guarapiranga

RUAS PRÓXIMAS DA ÁREA 
DE INTERVENÇÃO

Rua Airas Nunes

Rua Pisco

Rua Dr Gaspar Daloli

Rua Duitama

Rua Monsenhor João Pedro Fuseng

Rua Urubiatã

Rua Sofia Gomes Pereira

Rua Sumaré

Rua Tertúlia

Rua Bernardo Lorenzetti

Rua Prof. Napoleão Dórea

Rua João Chammas

Av Hungria

Rua Manoel Couto de Almeida

Rua Mário Marconsdes Pereira

Rua Idanha

Rua Hercília Gonçalves dos Santos



ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS – PRINCIPAIS PERGUNTAS E RESPOSTAS

A contratada contará com equipes de trabalho socioambiental? 
Sim. Contará com equipes especializadas para a execução dessas atividades. Há previsão de 

técnicos com formação em trabalho social e ambiental para a prática dessas diretrizes.

Haverá impactos para as famílias relacionadas a desapropriações ou reassentamentos?
Não. Ausência de impactos para famílias locais.

É possível um trabalho integrado com outras instituições?
Sim. Há possibilidade de trabalho integrado com entidades e órgãos municipais como saúde, 

educação, meio ambiente, entre outros.

Quais canais de comunicação estão disponíveis?
Tem-se um 0800, um e-mail, entre outros (ver última página).

IMPORTANTE: o planejamento das ações e obras estão dentro das normas 

estabelecidas pelas autoridades para o combate à propagação da COVID - 19,



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

- Outros Canais com o Cliente: 

Agência Virtual – www.sabesp.com.br
Atendimento online – www.sabesp.com.br
Serviços Emergenciais – 195 ou 0800 0119911

Ou contate: o Técnico Comunitário da SABESP para a região

Nelson Carlos Fiuza – “Sorriso”

UGR Guarapiranga  

Celular/ WhatsApp: (11) 98706-7048

CANAIS DE COMUNICAÇÃO


