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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BACIA DO 

GUARAPIRANGA 
 

PLANO ABREVIADO DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS EM ITAPECERICA 
DA SERRA 

 
 
 
1. INTRODUÇAO 
 
 
Este documento consiste no Plano Abreviado de Reassentamento Involuntário e Aquisição 
de Áreas (PRI), que subsidiará a implantação do sistema de esgotamento sanitário no 
município de Itapecerica da Serra, empreendimento que é parte integrante do Programa 
Saneamento Sustentável e Inclusivo, conforme Acordo de Empréstimo firmado pela 
Sabesp com o Banco Mundial (8916-BR). 
 
O Banco Mundial determina que toda operação de crédito para projetos envolvendo 
desapropriação de imóveis e deslocamento de população e de atividades econômicas deve 
contar com um plano específico para tratamento do tema (Política Operacional - OP 4.12). 
 
Neste contexto, em atendimento à essa OP 4.12, foi elaborado, quando da fase preparatória 
do Programa, o Marco de Reassentamento Involuntário (2018), parte integrante do Marco 
de Gestão Socioambiental do Projeto1, onde estão descritas as diretrizes para preparação 
e execução de Planos de Reassentamento Involuntário – PRI. O PRI foi elaborado de forma 
participativa e amplamente consultado em 28/08/2018.  Na elaboração e consulta do PRI 
as modalidades de atendimento de compensação foram discutidos e validados. O PRI é 
parte integrante do MGSA e encontra-se disponível no link: 
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=710. 
 
O sistema de esgotamento do município de Itapecerica, além de linhas de recalque, 
coletores-tronco, redes coletoras e ligações domiciliares, prevê a implantação de cinco 
estações elevatórias (EEEs). Os efluentes coletados serão encaminhados, através de 
estruturas já existentes, à Estação de Tratamento de Esgotos de Barueri. 
 
A área total a ser beneficiada abrange bairros e aglomerações de baixa renda, onde 
residem cerca de 3.400 famílias. O território do município está inserido na bacia hidrográfica 
do Guarapiranga, um dos principais mananciais utilizados para o abastecimento público da 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 
 
As obras trarão impactos positivos às condições urbanas locais e a redução da carga de 
poluentes carreada aos cursos hídricos afluentes da represa. 
 
A execução da obra não prevê a necessidade de reassentamento involuntário. Contudo, 
serão necessárias desapropriações das áreas designadas em projeto para a implantação 
das cinco estações elevatórias de esgoto. 

                                                           
1 Disponível em: 
http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/programa_saneamento_inclusivo_nov18.pdf  

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/programa_saneamento_inclusivo_nov18.pdf
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2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO E CARACTERÍSTICAS 
DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 
 

2.1. ASPECTOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
 
 
2.1.1. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA 
 
 
O município de Itapecerica da Serra localiza-se na sub-região sudoeste da Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta por oito municípios: Cotia, Embu das Artes, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista. 
 
O território municipal de Itapecerica da Serra possui uma área de 150.742 Km2 e limita-se 
ao norte com o município de Embu das Artes, a leste com o município de São Paulo, a 
oeste com Cotia e ao Sul com Embu-Guaçu e São Lourenço da Serra. 
 
Observa-se ainda que, segundo dados de 2017 do IBGE, a população estimada para o 
município foi de 170.927 habitantes; a densidade demográfica, de 1.134 hab/km2. 
 
 
2.1.1.1. ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IPVS) DO MUNICÍPIO 
 
O IPVS é uma tipologia que classifica os municípios do estado de São Paulo em grupos de 
vulnerabilidade social a partir de uma combinação entre as dimensões demográficas e 
socioeconômicas. 
 
Considerando um conjunto de variáveis, esse indicador permite melhor identificar os fatores 
específicos que produzem a deterioração das condições de vida numa comunidade, 
auxiliando na definição de prioridades para o atendimento da população mais vulnerável. 
 
O Índice pretende oferecer ao gestor público e à sociedade uma visão mais detalhada das 
condições de vida do seu município, com a identificação e a localização espacial das áreas 
que abrigam os segmentos populacionais mais vulneráveis à pobreza. Este objetivo é 
alcançado por meio de uma tipologia de situações de vulnerabilidade que considera, além 
dos indicadores de renda, outros referentes à escolaridade e ao ciclo de vida familiar, 
identificando áreas geográficas segundo os graus de vulnerabilidade de sua população 
residente. 
 
A análise das condições de vida dos habitantes do Município mostra que a renda domiciliar 
média era de R$1.728,00, sendo que em 23,3% dos domicílios não ultrapassava meio 
salário mínimo per capita.  
 
Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios era de 
43 anos; aqueles com menos de 30 anos representavam 17,6% do total. Dentre as 
mulheres responsáveis pelo domicílio, 18,7% tinham até 30 anos; a parcela de crianças 
com menos de seis anos equivalia a 9,6% do total da população. 
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2.1.1.2. ATENDIMENTO PELA SABESP 
 
 
O município de Itapecerica da Serra está situado na Unidade de Gerenciamento Regional 
(UGR) Guarapiranga, sendo atendida operacionalmente pela Unidade de Negócio Sul – 
MS, da Diretoria Metropolitana da Sabesp. 
 
A MS possui quatro UGRs, sendo elas: Billings, Guarapiranga, Interlagos e Santo Amaro. 
Dessas, duas UGRs tiveram a maioria da população classificada nos grupos de menor 
vulnerabilidade (baixa, muito baixa ou baixíssima vulnerabilidade): as UGRs Billings 
(70,2%) e Santo Amaro (74,9%). As outras duas UGRs, Interlagos e Guarapiranga, 
apresentaram cerca de 1/3 da sua população classificada nos grupos do outro extremo, de 
vulnerabilidade alta e muito alta. 
 
A UGR Guarapiranga apresentou o segundo maior contingente populacional da Diretoria 
Metropolitana (142 mil habitantes) classificados como grupo 6 - vulnerabilidade muito alta. 
 
Apesar de a UGR Santo Amaro ter uma grande proporção nos grupos de menor 
vulnerabilidade, ela convive com um número de quase 96 mil habitantes classificados no 
grupo 6, com grande concentração na região próxima à represa Billings. 
 
Na Figura 1, temos uma mapa com a representação dos bairros da RMSP atendidos pela 
UGR Guarapiranga e o IPVS. 
 
 

Figura 1 – Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - 2010 

 

Fonte: MPI – Agosto 2013 (Anexo I) 
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Na Figura 2, temos uma representação do IPVS da RMSP de 2010 e suas classificações 
de acordo com a vulnerabilidade de cada Município. 
 

Figura 2 – Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social da RMSP – 2010 

 

Fonte: IPVS 2010 (Anexo II) 

Tabela 1 - Grupos de vulnerabilidade social do município de Itapecerica da Serra 

 

Fonte: SEADE/Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
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Conforme disposto na Tabela 1Tabela 1 - Grupos de vulnerabilidade social do município de 

Itapecerica da Serra, os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor 
vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta, a partir de um gradiente das 
condições socioeconômicas e do perfil demográfico. 
 
Resumidamente, as características inerentes aos grupos, no município de Itapecerica da 
Serra, são: 
 

• Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 17.017 pessoas (11,3% do total). No espaço 
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios 
era de R$2.744,00, sendo que em 12,6% deles a renda não ultrapassava meio salário 
mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 
responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 11,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 10,4% tinham até 30 
anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,6% do total da 
população desse grupo. 

 

• Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 32.050 pessoas (21,3% do total). No espaço ocupado 
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de 
R$1.777,00 e em 19,8% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 
capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis 
pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 
24,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 26,4% tinham até 30 anos e a 
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,5% do total da população 
desse grupo. 

 

• Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 41.352 pessoas (27,5% do total). 
No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 
domicílios era de R$1.566,00 e em 24,7% deles a renda não ultrapassava meio salário 
mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 
responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos de 30 anos 
representavam 12,4%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 10,9% tinham até 30 
anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,2% do total da 
população desse grupo. 

 

• Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 58.567 pessoas (39,0% do total). No 
espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 
domicílios era de R$1.509; em 27,3% deles a renda não ultrapassava meio salário 
mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 
responsáveis pelos domicílios era de 42 anos; aqueles com menos de 30 anos 
representavam 19,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 19,9% tinham até 30 
anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 10,4% do total da 
população desse grupo. 

 

• Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 1.225 pessoas (0,8% 
do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 
médio dos domicílios era de R$832; em 50,6% deles a renda não ultrapassava meio 
salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 
dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos; aqueles com menos de 30 anos 
representavam 18,7%. Dentre as mulheres chefes de domicílios, 17,1% tinham até 30 
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anos e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 12,6% do total da 
população desse grupo. 

 
 
2.1.2. INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO 
 
 
O município de Itapecerica da Serra é operado pela Sabesp no que se refere ao 
saneamento básico (sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário), sendo 
sua concessão estendida de 2011 até 2041. 
 
Segundo o Plano Integrado Regional (Sabesp) - PIR 2017 / 2021, para o município de 
Itapecerica da Serra, o índice de atendimento com abastecimento de água em 2015 era de 
cerca de 95%, enquanto que o índice de atendimento de esgotamento sanitário foi de 
28,9%, tendo 98% por índice de tratamento de esgotos coletados. Nesses últimos anos 
vem sendo registrada elevação apreciável dos índices de atendimento com sistemas de 
esgotos. A obra objeto desse Relatório faz parte desse esforço. Note-se que o Município 
apresenta uma ocupação urbana fragmentada, o que torna mais difícil a universalização do 
atendimento. Em algumas de suas localidades, mais isoladas, é possível que a cobertura 
seja provida com sistemas de esgotos unifamiliares. 
 
Das 15.608 economias que são atendidas com esgotamento sanitário na atualidade, 13.006 
economias têm seus esgotos direcionados ao tratamento. O sistema de esgotos sanitários 
conta com cerca de 161 km de rede coletora e aproximadamente 18 km de coletores tronco. 
 
A Secretaria de Obras e Serviços é responsável pela coleta e disposição de resíduos 
domiciliares e comerciais, enquanto que a AES Eletropaulo pela energia elétrica. 
 
 
2.1.3. LOCALIZAÇÃO E MAPA DE ACESSO AO EMPREENDIMENTO 
 
 
O Empreendimento em análise localiza-se na porção norte do município de Itapecerica da 
Serra, ocorrendo a oeste do município desde a rodovia Régis Bitencourt, onde serão 
implantadas unidades no bairro Jardim Itapecerica / Parque Paraíso até a porção leste do 
município, onde serão implantadas unidades próximo ao Rodoanel Mário Covas, ao longo 
dos bairros Recreio Primavera, Jardim São Pedro e Chácara São Jorge, próximo ao limite 
municipal com São Paulo. 
 
Desta forma, os principais acessos às unidades do empreendimento poderão ser feitos pelo 
rodoanel Mário Covas - Trecho Sul. À partir do rodoanel também é possível acessar as 
unidades centrais.  
 
A área do empreendimento, por meio da rodovia Salvador Leone, também pode ser 
acessada pela rodovia Régis Bitencourt. 
 
Na Figura 3 temos a localização geral do empreendimento. 
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Figura 3 – Localização Geral do Empreendimento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 
Figura 4 – Localização Ampliada do Empreendimento 
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2.2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVAS DA OBRA 
 
 
O empreendimento justifica-se pela melhoria da qualidade de vida da população residente 
na área de projeto, promovida pela correta coleta e afastamento dos esgotos gerados, os 
quais serão encaminhados para o sistema existente, responsável pelo tratamento dos 
esgotos. 
 
Citam-se ainda as repercussões diretas e positivas na qualidade dos cursos d’água 
existentes ao longo da área do projeto (bacia do Embú Mirim), beneficiando o conjunto da 
população atendida pela Represa Guarapiranga. 
 
 
2.2.1. CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS ANALISADAS E JUSTIFICATIVAS DA 

ALTERNATIVA SELECIONADA 
 
 
Na comparação entre as alternativas, foram analisados os aspectos técnico-operacional, 
econômico-financeiro, socioambiental e jurídico-institucional. Nestas análises das 
alternativas, os fatores ambientais foram representados pelos elementos afetados, tanto na 
fase de implantação quanto na de operação do empreendimento. 
 
Todas as alternativas formuladas para a adequação do sistema de esgotamento sanitário 
das diversas áreas foram criteriosamente analisadas, para aferição das condições de 
contorno envolvidas na implantação, operação e manutenção dos empreendimentos e para 
a avaliação dos métodos executivos factíveis de utilização. Esta avaliação foi realizada por 
múltiplos profissionais nas áreas de saneamento, geotecnia, metodologias construtivas e 
de licenciamento ambiental. 
 
Após a constatação da viabilidade de execução das alternativas propostas, foram 
realizados os pré-dimensionamentos necessários para permitir a estimativa confiável dos 
custos relativos envolvidos nas fases de pré-implantação, implantação e pós-obras. 
 
Os principais impactos ambientais incidirão sobre o meio antrópico, especificamente os 
relativos às moradias e ao tráfego de veículos, bem como aos acessos para a realização 
das obras que afetam tanto às localidades antropizadas quanto àquelas preservadas. 
 
As alternativas estudadas consideraram o transporte dos esgotos de forma preferencial por 
gravidade, com a utilização do sistema viário existente, quando possível. Foram estudadas 
também alternativas com recalque, com a implantação de Estações Elevatórias de Esgoto 
em pontos baixos. 
 
Neste sentido, vale destacar que optou-se pela alternativa que sendo técnica e 
financeiramente viável causavaramm menos impactos adversos em termos de 
reassentamento e aquisição de áreas. 
 
 
2.2.2. HORIZONTE DE PROJETO E ESTIMATIVA DE POPULAÇÃO 
 
 
O horizonte de projeto ficou definido em: 
 



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 

12 
 

❖ Rede coletora e coletores-tronco: 30 anos – de 2018 a 2048. 
 

❖ Estações Elevatórias de Esgotos: 20 anos – de 2018 a 2038. 
 
De posse dos dados de população de 2018 a 2048 (horizonte do projeto), da vazão de 
infiltração por área e dos parâmetros do projeto, foi possível a determinação das vazões 
(contribuições) de esgotos da área de projeto, as quais são apresentadas na Tabela 2 a 
seguir, juntamente com a população por quinquênio. 
 

Tabela 2 - Estimativa da Evolução Populacional (Bairros) 

Localidade 
População (hab) 

2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 

Recreio 
Primavera 

9.617 10.920 11.976 12.791 13.390 13.814 14.109 

Jardim 
Itapecerica 

5.590 5.880 6.127 6.343 6.534 6.700 6.838 

Jardim São 
Pedro 

1.969 2.005 2.034 2.058 2.077 2.093 2.107 

Total 17.176 18.805 20.137 21.192 22.001 22.607 23.054 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 
 
2.2.3. SITUAÇÃO DE DETALHAMENTO DO PROJETO 
 
 
Os projetos estão em nível de detalhamento executivo, sendo a última revisão de 03/18. 
 
 
2.3. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DO SISTEMA A SER IMPLANTADO 
 
 
A seguir são apresentadas as principais características das unidades componentes do 
sistema a ser implantado (Estações Elevatórias de Esgoto - EEE), Emissários por Recalque 
e Gravidade, Coletores-tronco e Rede Coletora, as quais, visando facilitar o entendimento 
do sistema, foram agrupadas por bairro a ser atendido. 
 
Destaca-se que a concepção das estações elevatórias apresentam semelhanças, as quais 
serão constituídas basicamente de uma caixa de areia, dois poços de sucção interligados 
com caixas de válvulas anexas e edifício do gerador e painéis elétricos. 
 
A caixa de areia será totalmente enterrada, apresentando um canal principal e um canal de 
by-pass, e será constituída por uma sucessão de etapas que terão o objetivo de assegurar 
um melhor funcionamento da estação elevatória de esgotos sanitários, evitando-se o 
desgaste precoce dos equipamentos como consequência dos efeitos nocivos de alguns 
constituintes dos esgotos. 
 
No canal principal da caixa de areia será instalada uma válvula de gaveta, um triturador de 
canal aberto, uma grade de limpeza manual e um defletor metálico. A retenção e remoção 
dos sólidos será realizada por cestos retentores de resíduos sólidos que se localizam numa 
caixa de concreto armado na entrada de cada poço de sucção. 
 
O edifício do gerador possuirá três salas: Sala dos Quadros, onde serão instalados os 
painéis de comando da instalação; Sala para Tanques de Combustível, onde se realizará o 
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armazenamento do combustível para o gerador de emergência; Sala do Gerador, onde está 
prevista a instalação de um gerador de emergência a diesel, para eventuais falhas no 
fornecimento elétrico à instalação. 
 
Destaca-se que as EEE terão seus terrenos cercados, com a utilização de muro paliteiro e 
concertina em aço inox, de forma a isolar toda a área e impedir o acesso de pessoas e 
animais ao seu interior. 
 
 
2.3.1. UNIDADES NO BAIRRO JARDIM ITAPECERICA 
 
 
O bairro Jardim Itapecerica situa-se na região central do município, com acesso mais fácil 
à região a partir de São Paulo por meio da Rodovia Régis Bittencourt e pela Rodovia 
Salvador de Leone. 
 
Como em todo município, a topografia do local é muito acidentada, formando diversos 
fundos de vale dos dois lados da Rodovia Salvador de Leone e Avenida XV de Novembro, 
o que propicia a necessidade de implantação de estações elevatórias, verificando-se ainda 
a existência de várias soleiras negativas. 
 
A solução adotada e desenvolvida considerou a implantação de 01 EEE, um trecho de 
coletor-tronco e uma rede de coleta de esgoto, de forma a promover a interligação com o 
sistema existente (lançamentos na rede existente e no CTS Paraíso I e II). 
 

Tabela 3 - Características da EEEJI3 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Esquema de funcionamento 1+1 

Tipo Motobomba Submersível 

Vazão (l/s) 17,63 

Altura manométrica (mca) 11,57 

Potência (kW) 4,8 

EMISSÁRIO POR RECALQUE 

Extensão (m) 291 

Diâmetro (mm) / Material 160 / PEAD 

EMISSÁRIO POR GRAVIDADE 

Extensão (m) 211 

Diâmetro / Material 300 / PVC 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 
 

• Coletor-tronco Jardim Itapecerica e Rede Coletora 
 
O CT Jardim Itapecerica terá a função de encaminhar os efluentes gerados no bairro Jardim 
Itapecerica até o CTS Paraíso I, sendo que seu caminhamento ocorrerá prioritariamente ao 
longo de áreas não ocupadas, onde se verifica a presença de vegetação antropizada e 
remanescentes florestais, com os quais a obra não guardará interferência. 
 
A rede coletora de esgoto será implantada prioritariamente ao longo do sistema viário 
existente. Destaca-se, mais uma vez, que não é prevista a necessidade de relocação de 
população. 
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A unidades serão implantadas, em sua maioria, por meio de Vala a Céu Aberto (VCA), com 
extensão de 13.923,76 m, citando-se ainda a utilização de métodos não-destrutivos em 
alguns casos, os quais totalizam 342,43 m. 
 

Tabela 4 - Rede Coletora e Coletor Tronco – Jardim Itapecerica 

Diâmetro (mm) Material Extensão em planta (m) Extensão real (m) 

200 PVC 13.225,44 13.277,52 

200 FºFº 70,40 70,45 

200 PEAD 168,12 168,12 

300 PVC 138,80 138,90 

Total – Rede Coletora 13.602,76 13.654,99 

300 PVC 492,24 492,56 

300 PEAD 171,19 171,21 

Total – Coletor Tronco 663,43 663,77 

Total Geral 14.266,19 14.318,76 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 
 
2.3.2. UNIDADES NO BAIRRO RECREIO PRIMAVERA 
 
 
O Recreio Primavera trata-se de uma região com aproximadamente 199 ha, localizada na 
porção nordeste o município, entre o Rodoanel Mário Covas e o município de São Paulo, 
sendo o acesso à região a partir de São Paulo, podendo ser realizado pela Estrada de 
Itapecerica e Rua Soldado Polícia Militar Gilberto Augustinho. 
 
A topografia do local é muito acidentada, formando diversos fundos de vale, 
proporcionando assim várias alternativas para diferentes localidades, além de apresentar 
em grande parte das vias, residências com soleira negativa. A solução adotada e 
desenvolvida considerou a implantação de 03 EEE (EEERP7, EEERP9 e EEERP11) e a 
interligação com o sistema existente (EEE Branca Flor). 
 

• Estação Elevatória de Esgotos (EEE) Recreio Primavera 7 – EEERP7 
 

Tabela 5 - Características da EEERP7 

Estação Elevatória de Esgoto 

Esquema de funcionamento 1+1 

Tipo Motobomba Submersível 

Vazão (l/s) 13,47 

Altura manométrica (mca) 63,97 

Potência (kW) 26,0 

Emissário por Recalque 

Extensão (m) 306 

Diâmetro (mm) / Material 125 / PEAD 

Material PEAD 

Emissário por Gravidade 

Extensão (m) 12,67 

Diâmetro / Material PVC 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 
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• Estação Elevatória de Esgotos (EEE) Recreio Primavera 9 – EEERP9 
 
A EERP9 permitirá o envio dos esgotos coletados para o Coletor-tronco Valo Velho, da 
sub-bacia de esgotamento SBRP16, citando-se ainda que a EEE atenderá a 12 sub-bacias 
do Recreio Primavera. Será implantada em terreno situado na rua Pindorama e sua área 
terá 524,99 m², das quais 199,94 m² (38% do total) será permeável. 
 

Tabela 6 - Características da EEERP7 

Estação Elevatória de Esgoto 

Esquema de funcionamento 1+1 

Tipo Motobomba Submersível 

Vazão (l/s) 63,28 

Altura manométrica (mca) 52,78 

Potência (kW) 97,0 

Emissário por Recalque 

Extensão (m) 760 

Diâmetro / Material 315 / PEAD 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 

• Estação Elevatória de Esgotos (EEE) Recreio Primavera 11 – EEERP11 
 
A EERP11 permitirá o envio dos esgotos coletados para o Coletor-tronco Valo Velho, de 
18 sub-bacias de esgotamento pertencentes à Bacia Recreio Primavera. Será implantada 
em terreno situado na rua Poço Fundo e sua área terá 1.359,71 m², das quais 821,28 m² 
(60% do total) será permeável. 
 

Tabela 7 - Características da EEERP11 

Estação Elevatória de Esgoto  

Esquema de funcionamento 1+1 

Tipo Motobomba Submersível 

Vazão (l/s) 72,6 

Altura manométrica (mca) 13,16 

Potência (kW) 14,9 

Emissário por Recalque 

Extensão (m) 1 311 

Diâmetro (mm) / Material 300 / PEAD 

Emissário por Gravidade 

Extensão (m) 522,89 

Diâmetro / Material 300 / PVC 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 

• Coletor-tronco Recreio Primavera 7 e 11 e Rede Coletora 
 
O CT RP7 terá a função de encaminhar os efluentes gerados na porção Sudeste do bairro 
Recreio Primavera até a EEERP7, sendo que seu caminhamento ocorrerá inicialmente na 
rua Jair Pereira da Silva, seguindo posteriormente por área com remanescentes florestais 
até a rua Maria de Jesus Freitas Dias. 
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O CT RP11 terá a função de encaminhar os efluentes gerados na porção Central do bairro 
Recreio Primavera até a EEERP11, sendo que seu caminhamento ocorrerá unicamente ao 
longo de fundo de vale (margem esquerda do curso d’água), o qual encontra-se 
completamente antropizado. 
 
A Rede Coletora de Esgoto será implantada prioritariamente ao longo do sistema viário 
existente.  
 
A unidades serão implantadas, em sua maioria, por meio de Vala a Céu Aberto (VCA), com 
extensão de 21.270,45 m, citando-se ainda a utilização de métodos não-destrutivos em 
alguns casos, os quais totalizam 1.431,52 m. Cita-se ainda a realização de 08 travessias 
em cursos d’água (Travessias nº 14 a 21). 
 

Tabela 8 - Rede Coletora e Coletores Tronco – Recreio Primavera 

Diâmetro (mm) Material  Extensão em planta (m) Extensão real (m) 

200 PVC 18.882,68 19.591,44 

200 FºFº 13,79 13,79 

200 PEAD 998,18 998,33 

300 PVC 1.421,52 1.422,61 

300 PEAD 443,92 443,94 

Total – Rede Coletora 21.760,09 22.470,11 

200 PVC 173,29 176,87 

300 PVC 764,01 765,01 

Total – Coletor Tronco 937,30 941,88 

Total Geral 22.697,39 23.411,99 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 
 
2.3.3. UNIDADES NO BAIRRO JARDIM SÃO PEDRO 
 
 
O bairro Jardim São Pedro situa-se quase na divisa com o município de São Paulo, próximo 
a região do Jardim Capela. O acesso a região dá-se pela Estrada do M’ Boi Mirim e Estrada 
João Rodrigues de Moraes. Conta com uma área de 79,73 ha. Trata-se de uma área 
extremamente adensada de baixa renda. 
 
Uma parte da área apresenta topografia extremamente acidentada e outra muito plana, 
próxima a uma várzea. Parte da área possui rede coletora. A solução adotada e 
desenvolvida considerou a implantação de 01 EEE e rede de coleta de esgoto de forma a 
promover a interligação com o sistema existente (Coletor tronco Jardim Capela). 
 

• Estação Elevatória de Esgotos (EEE) Jardim São Pedro – EEESP 
 
A EESP permitirá o envio dos esgotos coletados para o Coletor-tronco Jardim Capela, das 
sub-bacias de esgotamento SBSP1, SBSP2 e SBSP3. Será implantada em terreno situado 
na rua Três Lagoas, seu terreno possuirá área de 410,79 m², das quais 100,90 m² (25% 
do total) será permeável. 
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Estima-se, em final de plano, a geração de cerca de 20,32 L/dia de material gradeado e 15 
L/dia de areia retida, os quais serão encaminhados para aterros devidamente licenciados 
e aptos para tal fim. 
 
Os poços de sucção serão de planta circular com um diâmetro interno de 3,00m e 7,70m 
de profundidade (nível superior da laje de fundo), executado em concreto armado, se 
apresentando no interior de cada poço uma válvula de gaveta, um cesto de retentor de 
resíduos sólidos, um conjunto moto-bomba submersível para recalque de esgoto bruto à 
temperatura ambiente e quatro sondas de nível do tipo boia. 
 

Tabela 9 - Características da EEESP 

Estação Elevatória de Esgoto 

Esquema de funcionamento 1+1 

Tipo Motobomba Submersível 

Vazão (l/s) 10,00 

Altura manométrica (mca) 55,90 

Potência (kW) 17,25 

Emissário por Recalque 

Extensão (m) 647 

Diâmetro (mm) / Material 125 / PEAD 

Emissário por Gravidade 

Extensão (m) 340 

Diâmetro / Material 200 / PVC 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 

 

• Rede Coletora 
 
A rede coletora de esgoto será implantada prioritariamente ao longo do sistema viário 
existente. 
 
As unidades serão implantadas, em sua maioria, por meio de Vala a Céu Aberto (VCA), 
com extensão de 2.808,09 m, citando-se ainda a utilização de métodos não-destrutivos em 
alguns casos, os quais totalizam 340,89 m. 
 
Cita-se ainda a realização de 04 travessias de cursos d’água (Travessias nº 23 à 26). 
 
O quadro a seguir apresenta as principais características do coletor-tronco e das rede 
coletoras a serem implantadas no bairro. 
 

Tabela 10 - Rede Coletora e Coletor Tronco – Jardim São Pedro 

Diâmetro (mm) Material Extensão em planta (m) Extensão real (m) 

200 PVC 2.808,09 2.832.32 

200 PEAD 340,89 340,91 

Total  3.148,98 3.173,23 

Fonte: Sabesp CT Consórcio Itapecerica – CCS nº 6.326/12 
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2.4. ETAPAS, AUTORIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES 
 
 
O empreendimento está programado para início simultâneo de todas as frentes de obras. 
 
As obras ou a frente ou trecho de obra, conforme o caso, serão desenvolvidas com a 
condição de que as licenças, as outorgas, as autorizações e os alvarás necessários tenham 
sido emitidos pelos órgãos competentes, previamente ao início das mesmas. Cite-se: 
 
(i) Licença ambiental referente às estações elevatórias (licença prévia já obtida). 
 
(ii) Autorizações para intervenção em Áreas de Preservação Permanente obtidas junto à 

CETESB. 
 
(iii) Autorização para execução de travessia em rodovias (caso do Rodoanel; a Sabesp 

solicitará autorização de travessia junto à Concessionária após a assinatura do 
contrato com a empreiteira.). 

 
(iv) Outorgas específicas referentes às travessias de cursos d’água obtidas junto ao DAEE 

– Departamento de Águas e Energia Elétrica. 
 
O mesmo procedimento deve ser aplicado aos casos de desapropriação. A Sabesp será a 
responsável pelas solicitações e obtenções dos documentos legais. 
 
 
2.5. IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS IMPACTOS 
 
 
Em convergência com a política de salvaguardas do Banco Mundial (OP 4.01 e OP 4.12), 
notadamente aquelas vinculadas aos aspectos sociais envolvidos na implantação de obras, 
é política e orientação da Sabesp definir e situar as desapropriações, quando inevitáveis, 
em áreas livres de ocupação, com baixo ou inexistente impacto ambiental e, se possível, 
destituídas de benfeitorias (terra nua). 
 
Como decorrência dessas preocupações, houve o zelo em identificar as áreas 
tecnicamente adequadas para as estações elevatórias. Numa primeira hipótese de 
trabalho, houve a busca por áreas públicas desocupadas, o que facilitaria o processo legal 
das negociações. Não se constatando essa possibilidade, a opção seguinte foi a da busca 
por áreas privadas, livres de ocupação, sem benfeitorias e sem impactos ambientais. Sob 
essas condições, cinco áreas foram identificadas. 
 
Das cinco áreas em processo de desapropriação, nenhuma delas apresenta ocupação ou 
algum tipo de uso ou, ainda, benfeitorias (ver item 2.6). 
 
A propósito, pelo próprio mapa das áreas de intervenção, podemos perceber que as áreas 
escolhidas para implantação das Elevatórias encontram-se localizadas fora das áreas mais 
adensadas das comunidades beneficiárias, em consequencia do trabalho de análise de 
alternativas que trouxessem, como apontam as premissas das salvaguardas do BIRD, 
menores impactos sociais e ambientais. Ademais, as obras das elevatórias, como 
antecipado, possuem licença prévia para a sua execução, conforme anexo ao final do 
documento. 
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Na Figura 5, localizamos as Estações Elevatórias de Esgotos e identificamos as áreas a 
serem desapropriadas. 
 
 

Figura 5: Identificação das áreas a serem desapropriadas para construção das EEE 
 

Município de Itapecerica da Serra – Localização das Estações Elevatórias de Esgotos 

 

 
 
Examinando a situação à luz do estabelecido no capítulo 2 do Marco Regulatório do 
Programa para Desapropriações e Reassentamento Involuntário2, em particular a sua 
Tabela 1, reitere-se: 
 

• A elaboração do projeto de esgotos sanitários e a seleção das áreas para instalação 
das elevatórias (com os respectivos processos de desapropriação) tiveram como 
diretriz a busca de soluções que evitassem ou reduzissem impactos em áreas 
ocupadas por moradias, benfeitorias ou atividade econômica. 

 

• De fato, as áreas em processo de aquisição/desapropriação estão livres de ocupação 
e tampouco apresentam benfeitorias quaisquer. Tampouco abrigam atividades 
produtivas com geração de renda, como agrícolas ou de manufaturas (por exemplo, 
fábricas de blocos, tijolos, comuns na região). 

 

                                                           
2 Programa de Saneamento Sustentável e Inclusivo, Manual de Operação – Volume 3 – Marco de Gestão Socioambiental 
do Programa, Anexo 8 – Plano de Ação – Segurança de Barragens, item 3 - Marco Regulatório do Programa para 
Desapropriações e Reassentamento Involuntpário. 
Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=710,  

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=710
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• Não há qualquer necessidade de reassentamento físico ou econômico de 
ocupantes/moradores/famílias. 

 

• A obra ainda não foi iniciada; portanto, não há qualquer impacto físico ou econômico 
temporário, ou mesmo permanente, a observar (naturalmente, as desapropriações 
serão objeto de indenizações). Por sua vez, a obra seguirá, do ponto de vista 
ambiental e social, os termos do Marco de Gestão Socioambiental e de seus anexos, 
inclusive o Manual Ambiental da Construção, visando mitigar ou eliminar possíveis 
impactos. Neste sentido, o início das obras das Estações está condicionado a 
execução deste Plano, consubstanciado pela efetiva compensação /aquisição das 
áreas. 

 
Dessa forma, este Plano foi elaborado em consonância com o Marco de Desapropriação e 
Reassentamento Involuntário, parte integrante da documentação básica do Programa de 
Saneamento Sustentável e Inclusivo,  que tem por objetivo, conforme seu texto introdutório, 
a busca por procedimentos de forma a “garantir instrumentos que estabeleçam critérios 
claros para enfrentar situações que possam trazer riscos para o patrimônio material das 
populações que habitam as áreas, que serão objeto de obras e ações (...), em muitas 
situações formadas por indivíduos e famílias em estado de vulnerabilidade social”, o que 
não ocorre, frize-se no presente caso. 
 
No texto do Marco de Desapropriação e Reassentamento Involuntário também ficou 
estabelecido que a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP fará o 
acompanhamento, caso a caso, das desapropriações, identificando os desapropriados e 
assegurando os seus direitos e garantias sociais, em atendimento à OP 4.12. Isso está 
sendo feito, embora de forma limitada face às exigências de obrigatoriedade de ajuizamento 
das ações de desapropriação, em função de empecilhos e exigências legais, mencionadas, 
na tabela do ANEXO 1, o que exige primariamente contato com os advogados das partes, 
para depois, em caso de anuência, se contar os proprietários, para a aplicação do 
questionário previsto no ANEXO 2. 
 
Recorde-se, por oportuno, que o objetivo maior do Plano é a Análise Preliminar de 
Possíveis Impactos Relacionados ao Reassentamento Involuntário, parte integrante do 
Marco de Gestão Socioambiental do programa de SaneamentomSustentável e Inclusivo, 
voltado à bacia hidrográfica do Guarapiranga - manancial estratégico para o abastecimento 
público da Região Metropolitana de São Paulo - é reduzir o aporte de cargas poluidoras ao 
corpo d’água do reservatório, circundado por ocupação urbana, que abriga cerca de um 
milhão de habitantes. 
 
Pelos termos da legislação estadual circunstanciada a esse território, o partido técnico 
adotado para a implantação de praticamente todo o sistema de esgotamento sanitário na 
bacia, implica na coleta de efluentes e o seu progressivo afastamento até a Estação de 
Tratamento de Barueri, situada em área exógena à bacia. Esse partido técnico exige, além 
de redes e ligações, uma complexa estrutura de coletores-tronco, estações elevatórias 
sucessivas, linhas de recalque e emissários. 
 
 
 
2.6. CARACTERIZAÇÃO DA AFETAÇÃO 
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2.6.1. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS 
 
 
A localização de cada uma das cinco Estações Elevatórias de Esgotos previstas, conforme 
Figura 6 e Tabela 11, está apresentada a seguir. Também estão locadas elevatórias 
existentes. 
 
 
 
 

Figura 6: Localização das Áreas para EEEs a serem desapropriadas/adquiridas 
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Tabela 11 - Obra de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Itapecerica da Serra 

Cadastro, Dimensão e Situação das Áreas Objeto de Desapropriação 

 

 

CADASTRO N° OBRA ÁREA SITUAÇÃO LOCAL 

0171/160 EEJI3 - 
Jardim 

Itapecerica 

1.295,34m² 

(Desapropriação 
parcial) 

Proprietário: De acordo com o que 
consta no cadastro da Sabesp, o 

proprietário não reside no local da obra. 
No registro da propriedade consta que o 
proprietário reside no município de São 

Paulo. Na área projetada para a 
Elevatória não constam benfeitorias ou 
edificações. O imóvel em sua totalidade 

mede 9.998,00m², e a porção a ser 
desapropriada é de apenas 1.295,34m². 

De acordo com o perfil cadastral do 
proprietário, não se identifica situação de 

vulnerabilidade social. Neste sentido é 
esperado que a desapropriação parcial do 
terreno com compensação indenizatória 
atenderá aos requisitos de compensação 

das perdas pelo custo de reposição, 
conforme diretrizes da OP 4.12.  
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CADASTRO N° OBRA ÁREA SITUAÇÃO LOCAL 

0171/161 EERP7 - 
Recreio 

Primavera 

798,15m² 

(Desapropriação 
parcial) 

Conforme consta no registro da 
propriedade, o dono do imóvel é pessoa 

jurídica e não constam instalações da 
empresa no local. A mencionada empresa 

tem sede na Capital, bairro Paraíso. 
Realizado contato com representantes da 

empresa, para ajustar o local de 
implantação da obra.  Não constam 

benfeitorias ou edificações no terreno. 
Não se identifica situação de 

vulnerabilidade na desapropriação, sendo 
que a indenização poderá atender 

integramente a perda de parte do imóvel 
desapropriada. Área total do terreno 

171.148,33m², sendo que a área 
necessária para implantação da obra ( 
798,15 m²) afeta apenas parcialmente 
a área. A empresa proprietária pretende 
desenvolver um projeto habitacional no 
local, e reconhece que a instalação de 
infraestrutura de saneamento poderá, 

inclusive, beneficiá-la futuramente.  
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CADASTRO N° OBRA ÁREA SITUAÇÃO LOCAL 

0171/162 EERP9 - 
Recreio 

Primavera 

1.347,00m² 

(Desapropriação 
total) 

Conforme consta no registro da 
propriedade, o proprietário da área não 

reside no local da desapropriação. Consta 
que reside na Capital de São Paulo 

O imóvel encontra-se judicialmente 
penhorado; por isso, a Sabesp ingressou 
com Ação de Desapropriação Judicial em 

06/05/2019 (atualmente aguarda a 
concessão de imissão na posse do 

imóvel). Não constam benfeitorias ou 
edificações no terreno. 

Não se antevê situação de 
vulnerabilidade na desapropriação. 
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CADASTRO N° OBRA ÁREA SITUAÇÃO LOCAL 

0171/163 EERP11 - 
Recreio 

Primavera 

1.644,01m² 

(Desapropriação 
parcial) 

Conforme consta no cadastro o imóvel é 
de propriedade de pessoa jurídica. 

Consta que o imóvel está em inventário. 
Portanto, o caso será tratado como 

desapropriação judicial. De acordo com o 
que consta no registro do imóvel, os 

proprietários não residem no local. Na 
área projetada para a Elevatória não 

constam benfeitorias ou edificações. O 
imóvel em sua totalidade mede 
82.208,00m², e a porção a ser 

desapropriada é de apenas 1.644,01m². 

De acordo com os dados cadastrais não 
foi identificado situação de 

vulnerabilidade por parte do proprietário. 
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CADASTRO N° OBRA ÁREA SITUAÇÃO LOCAL 

0171/164 EESP - Jardim 
São Pedro 

686,25m² 

(Desapropriação 
parcial) 

Consta no registro do imóvel que os 
proprietários (proprietário e esposa) não 

ocupam a área e residem na Capital, 
sendo que o proprietário é falecido. Na 
área projetada para a Elevatória, não 

constam benfeitorias ou edificações. Área 

total do imóvel é de 169.400,00 m², 
sendo que a área necessária a obra é de 

apenas 686,25 m². De acordo com os 
dados cadastrais dos proprietários não se 

antevê situação de vulnerabilidade. 
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2.6.2. PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS DAS ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS 
 
 
Conforme determinado pela Política Sabesp para Desapropriações - Marco Regulatório 
do Programa para Desapropriações e Reassentamento Involuntpário -, foram 
identificados e catalogados os proprietários e promovido o contato com cada um deles. Os 
cadastros e dados dos imóveis estão disponíveis no ANEXO 1. 
 
Após contato com os proprietários, identificou-se a seguinte realidade: 
 

• Nenhuma das áreas é ocupada por pessoas ou benfeitorias, conforme já adiantado 
nesse documento. 

 

• Nenhum dos proprietários tem residência nas áreas ou comunidades beneficiadas 
pelas obras. 

 

• Nenhum dos proprietários reside ou está estabelecido no município de Itapecerica da 
Serra. 

 

• Quatro dos proprietários possuem áreas em extensão muito superior à cada parcela 
objeto de desapropriação. Apenas um proprietário está com o seu bem penhorado 
judicialmente. 

 

• Entre os proprietários das áreas a serem desapropriadas não foram identificadas 
pessoas/ famílias em baixa renda e/ou em estado de vulnerabilidade social. 

 

• Uma vez que os proprietários não estão estabelecidos no Município, a questão das 
desapropriações não deverá ser tema a ser debatido em detalhes nas reuniões junto 
às comunidades e às famílias a serem beneficiadas pelas futuras obras, limitando-se 
a pauta das reuniões às informações sobre a existência dos processos e à exposição 
das obras, cujo acompanhamento será pela UGP. 

 
Assim, este Plano Abreviado de Reassentamento e Aquisição de Áreas no município 
de Itapecerica da Serra, que inclui as avaliações dos imóveis, as negociações e as 
indenizações, será conduzido pela área corporativa responsável por desapropriações na 
Sabesp, a saber, o Departamento de Regularização Impobiliária - CPJ. Seus procedimentos 
deverão seguir a política empresarial de desapropriações, cujos termos são consentâneos 
ao Marco de Desapropriação e Reassentamento. 
 
O Marco Regulatório do Programa para Desapropriações e Reassentamento Involuntário 
relacionou diversos perfis possíveis e categorias de afetação. 
 
Para este Plano em específico, todos os afetados foram identificados como proprietários, 
ou seja, correspondem à categoria definida pelo item 3.3. do Marco, no seu item (a): “quem 
tem direitos formais e legais sobre a terra afetada, incluindo os direitos consuetudinários ou 
tradicionais reconhecidos pela legislação do país”, não havendo casos de posse ou 
ocupação de terras públicas ou outras categorias de beneficiários mencionadas no item. 
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3. POLÍTICA DE ATENDIMENTO À DESAPROPRIAÇÕES E REASSENTAMENTO 

INVOLUNTÁRIO 
 
 
O Marco Regulatório do Programa para Desapropriações e Reassentamento Involuntário 
elencou as modalidades de atendimento possíveis a depender do perfil dos afetados. 
 
A Política de Atendimento ou de Compensação visa oferecer soluções ou opções de 
atendimento que possibilitem a recuperação das perdas ou melhoria da qualidade de vida, 
da capacidade produtiva, compensando ao máximo as perdas ocasionadas pelo 
reassentamento involuntário ou desapropriação, em conformidade com a OP. 4.12. Entre 
as soluções elencadas no Marco estão: 
 
 

Tabela 12: Resumo das Formas de Compensação/Soluções 
 

Solução Descrição Público 

Indenização 

A indenização é a remuneração 
devida ao proprietário que sofre um 
procedimento desapropriatório 
sobre seu imóvel. A desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública 
está prevista no art. 5º, XXIV da 
Constituição brasileira de 1988 
(CF/88). 
A indenização em dinheiro será paga 
exclusivamente ao proprietário do 
bem, em uma única parcela de valor 
previamente acordado, que se 
limitará ao preço de mercado da 
propriedade desapropriada, definido 
em avaliação imobiliária a ser 
elaborada pelas equipes do Projeto. 
 

Proprietários/Posseiros de 
Imóveis 

Residenciais/Comerciais 
em áreas particulares 

 

Indenização da 
benfeitoria 

Constitui o pagamento pelas 
benfeitorias realizadas pelos 
detentores (não inclui o valor do 
terreno). 
A indenização em dinheiro será paga 
exclusivamente ao detentor do bem, 
em uma única parcela de valor 
previamente acordado, que se 
limitará ao preço de mercado das 
benfeitorias realizadas, definido em 
avaliação imobiliária a ser elaborada 
pelo Projeto. 
 

Ocupantes de imóveis/ 
áreas irregulares 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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Solução Descrição Público 

Compensação de 
perdas econômicas 

(lucro cessante) 

Constitui a compensação por perdas 
econômicas ocasionas aos 
negócios/comércios nos casos onde 
os imóveis de uso comercial ou 
misto (residência + comércio) 
tenham sido afetados de forma 
permanente pelo Programa. 
 

Proprietários/ocupantes 
imóveis comerciais/de uso 
misto de Áreas Provadas 

ou Públicas 

Reparação de 
Danos (Sinistros) 

Constitui a compensação para 
reparação de danos à estrutura 
física dos imóveis (sinistros) que 
tenham sido ocasionados pelas 
obras e que não resulte em perda 
permanente ou reassentamento da 
unidade. 
 

Proprietários/Posseiros de 
imóveis em áreas 

privadas/Ocupantes de 
imóveis em áreas 

irregulares 

Auxílio financeiro 
para Relocação 

Constitui o pagamento de auxílio 
financeiro para locação de 
habitação, seja de forma temporária 
(enquanto durar o período da obra 
de reparação de danos) seja para 
casos de inquilinos que o imóvel 
tenha sido reassentando. 
 

Proprietários/Posseiros de 
imóveis em áreas 

privadas/Ocupantes de 
imóveis em áreas 

irregulares 
Cedidos e/ou Inquilinos de 

imóveis atingidos por 
reassentamento físico 

permanente 

Encaminhamento 
para o Programa 
Habitacional do 

Município 

Constitui uma solução para 
detentores de imóveis residenciais, 
cedidos e inquilinos de áreas 
particulares ou públicas. 
A solução será operacionalizada por 
meio do encaminhamento do 
ocupante para Política Habitacional 
dos municípios e/ou Estado. Os 
ocupantes poderão optar entre: 

• Inscrição em programa para 
Compra, financiada, de acordo 
com os critérios da Política 
Habitacional de uma moradia a 
ser construída em núcleos 
habitacionais pelo município, 
caso haja. 

• O interessado poderá, com 
acompanhamento da área 
socioambiental do Programa, 
comprar uma moradia 
localizada pela própria família, 
no mercado imobiliário local, 
com o recurso recebido e de 

Ocupantes de áreas 
irregulares (de baixa renda) 
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Solução Descrição Público 

acordo com os critérios da 
Política Habitacional, em valor 
compatível com a avaliação 
acordada ou decidida em juízo. 

 

 
 
Devido ao perfil dos afetados neste Plano, a previsão de atendimento da compensação 
será realizada por meio da Indenização. Conforme estabelecido na Tabela 12, a legislação 
prevê o pagamento, exclusivamente ao proprietário do imóvel, de indenização a preço de 
valor de mercado, definido em avaliação imobiliária independente, em uma única parcela. 
 
 
3.1. PROCEDIMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO 
 
 
Todos os processos ainda estão em andamento. Todavia, é importante destacar os 
procedimentos adotados, em consonância às diretrizes prevists pelo BIRD. 
 
Preliminarmente, todos os casos foram identificados como indispensáveis à concretização 
das obras. 
 
Como passo subsequente, foi realizada, por meio das informações do cadastro imobiliário, 
avaliação preliminar de cada caso, acompanhada por análise das avaliações sobre os 
laudos imobiliários, que permitiram estabelecer o valores das propostas para cada 
processo. 
 
As datas consideradas, para efeito do congelamento da área, são as datas de publicação 
dos Decretos de Utilidade Pública (DUP) para cada área, conforme tabela abaixo e 
constantes do ANEXO 3. 
 

Tabela 13: Identificação dos Decretos de Utilidade Pública e suas respectivas datas de publicação 
 

Elevatória 
Decreto de Utilidade 

Pública(DUP) 
Data 

EEE JI3 Nº 2.832 12/12/2019 

EEE RP7 Nº  2810 06/09/2019 

EEE RP9 Nº 2.763 27/12/2018 

EEE RP11 Nº 2.811 12/09/2019 

EEE SP Nº 2838 13/12/2019 

 
 
Todas as pessoas que estivessem, de forma comprovada, na área até esta data, fariam jus 
às alternativas de compensação propostas. Na situação verificada à época do cadastro, 
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nestes casos específicos, as áreas se apresentavam como terrenos vazios e sem 
benfeitorias. 
 
As pessoas que venham a se inserir na área, de uma forma oportunista, após a data de 
emissão do Decreto de Declaração de Utilidade Pública – DUP, não farão jus às alternativas 
de compensação propostas. Os Decretos e respectivamente as datas e áreas de 
abrangência estão detalhadas no quadro a seguir. 
 

Decreto 
nº 

Data de emissão Área de Abrangência 

2.832 12 de dezembro de 2019 
Local onde se situa a Estação Elevatória de 
Esgoto – EEJI3 no Bairro Jardim Itapecerica 

2.810 06 de setembro de 2019 
Local onde se situa a Estação Elevatória de 
Esgoto – EERP7 no Bairro Jarau 

2.763 27 de dezembro de 2018 
Local onde se situa a Estação Elevatória de 
Esgoto – EERP9 no Bairro Recreio 
Primavera 

2.811 12 de setembro de 2019 
Local onde se situa a Estação Elevatória de 
Esgoto – EERP11 no Bairro Recreio 
Primavera 

2.838 13 de dezembro de 2019 
Local onde se situa a Estação Elevatória de 
Esgoto – EESP no Bairro do Lagoa 

 
Sequencialmente, estão sendo percorridos os passos definidos no Marco de 
Desapropriação e Reassentamento, itens 3.5 Forma de Compensação, 4.2 Processo de 
Implantação e 4.5 Procedimentos para Aquisição e Indenização de Áreas, que inclui a 
elaboração e não-objeção por parte do Banco. 
 
Vale destacar que todas as áreas necessárias já dispõem de Decretos de Utilidade Pública, 
conforme disposto na tabela 13 acima. 
 
A seguir, foram ou ainda serão executadas as etapas assim definidas: 
 

• Elaboração de cadastro específico para cada pessoa envolvida em situação de 
desapropriação (setor responsável pela obra). 

 

• No caso de áreas e imóveis desapropriados, além dos dados do proprietário, serão 
anexados dados das propriedades, conforme modelo Sabesp (setor responsável pela 
obra). 

 

• Às áreas responsáveis pelas desapropriações na Sabesp, a saber, Departamento de 
Regularização Imobiliária - CPJ e Departamento de Gestão de Bens Imóveis - CPI 
cabem a recepção, a análise da documentação e a tomada de medidas necessárias 
para encaminhamento e finalização do processo de desapropriação. 

 

• Ao responsável pela obra da Sabesp, cabe, com o apoio da UGP e da sua 
gerenciadora contratada, a verificação dos aspectos necessários ao encaminhamento 
e finalização do processo de desapropriação (a ocupação da área, por fim). 

 

• Ao responsável pela obra também compete acompanhar a elaboração e publicação 
dos Decretos de Utilidade Pública de cada área (decretos já emitidos, nesse caso). 
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No que se relaciona ao Processo de Aquisição de Áreas, o Departamento de Regularização 
Imobiliária - CPJ e o Departamento de Gestão de Bens Imóveis - CPI preveem as seguintes 
fases: 
 
a) Fase Administrativa 

 

• Elaboração de cadastro e identificação do imóvel e avaliação de mercado - Etapa 
concluída. 

 

• Elaboração de material técnico sobre as áreas e contato com os proprietários e análise 
prévia da documentação - Etapa concluída. 

 

• Tentativa de acordo amigável – Etapa concluída, mas infrutífera pela não existência 
de acordo amigável entre as partes. Contudo, cabe destacar, uma vez que todos os 
casos desse empreendimento foram encaminhados para uma solução judicial, que 
para novos casos vinculados a outros empreendimentos a área socioambiental da 
Superintendência de Planejamento da Metropolitana (MP) envidará esforços para 
contatar os proprietários, ou seus representantes formalmente indicados, para aplicar 
recursos de negociação e entendimento, conforme questionário previsto no ANEXO 2 
– Modelo de Questionário para Entrevista com Futuros ou Atuais Expropriados. 

 

• Tentativa de autorização antecipada, mesmo que provisória, para liberação da área 
para a obra – etapa concluída, mas infrutífera pela não existência de acordo amigável 
entre as partes. 

 

• Documentação hábil e concordância com a indenização por parte do proprietário, com 
lavratura de escritura e o imediato ingresso na área – Etapa concluída, mas infrutífera 
pela não existência de acordo amigável entre as partes. 

 
Nota: Em condições excepcionais, quando fundamentada, uma contestação do valor de 
avaliação poderá levar à revisão do valor indenizatório; porém a simples rejeição do 
valor proposto enseja que a revisão somente poderá ser pleiteada nos autos do 
respectivo processo judicial. Caso o valor não seja aceito pelo proprietário, e não seja 
apresentada justificativa condizente ou a documentação apresentada não seja considerada 
hábil, será necessário o ajuizamento de ação judicial. 
 
b) Fase Judicial 
 

• No ajuizamento da Ação é efetuado depósito judicial da oferta prévia, com base em 
laudo de avaliação elaborado pela Sabesp ou mediante a apuração do valor da 
indenização por Perito Judicial, nomeado nos autos do processo expropriatório. 

 

• É pedida concessão de liminar de posse. 
 

• Em cumprimento ao determinado em súmula do TJ/SP, o Juiz responsável determina 
a realização de uma avaliação provisória por perito de sua confiança. 

 

• Se a avaliação provisória realizada apontar valor superior ao proposto pela Sabesp, é 
determinada a complementação da oferta prévia, para posterior apreciação da imissão 
de posse da área. 
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• Reiterado o pedido de imissão de posse pela Sabesp e deferido o pedido, iniciam-se 
as diligências de cumprimento de mandado de imissão de posse, com posterior 
prosseguimento da ação que, percorrendo todas as etapas processuais, transitará em 
julgado, resultando na definição do pagamento da indenização e adjudicação da área 
à Sabesp. 

 
Cumpre esclarecer que as desapropriações por utilidade pública são regidas pelo Decreto-
Lei n.º 3.365, de 21/06/1941. 
 
Cabe ressaltar também que as fases e etapas estão vinculadas aos Procedimentos 
Empresariais Sabesp, em especial do Procedimento Empresarial de Regularização 
Imobiliária, vinculada à Política de Regularização Imobiliária e Compensações Financeiras 
decorrentes das Obras, constam do Marco de Desapropriação e Reassentamento e 
atendem às preocupações da OP 4.12 quanto a garantir indenizações justas, de acordo 
com o mercado de transações imobiliárias local, além de permitir a oportunidade de 
questionamento de valores, desde que fundamentado nos autos do processo. 
 
Nas reuniões prévias às obras, ou durante a sua implementação, constará da apresentação 
das ações do empreendimento item pertinente aos processos de desapropriação 
executados, como forma de garantir transparência e conhecimento por parte da 
comunidade das providências tomadas pela Sabesp. 
 
 
3.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALOR DAS COMPENSAÇÕES PARA OS 

BENS AFETADOS 
 
 
Com relação ao cálculo do valor devido às pessoas elegíveis para o recebimento de 
indenização por desapropriação, a indenização é definida com base em “Laudo de 
Avaliação”, realizado por profissional habilitado e em consonância com a Norma Brasileira 
ABNT NBR 14.653 - Avaliação de Bens, que fixa as diretrizes para a avaliação de bens, 
quanto a: 
 
a) Classificação da sua natureza; 
 
b) Instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; 
 
c) Descrição das atividades básicas; 
 
d) Definição da metodologia básica; 
 
e) Especificação das avaliações; 
 
f) Requisitos básicos de laudos e de pareceres técnicos. 
 
A NBR 14.653 é composta de sete partes, a saber: 
 
1. ABNT NBR 14.653-1: Parte 1 – Procedimentos gerais. Desempenha o papel de guia, 

indicando os procedimentos gerais para as demais partes, e somente será utilizável 
em conjunto com cada uma delas. 
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2. ABNT NBR 14.653: Parte 2 – Imóveis urbanos. Visa detalhar a Parte 1 e fornece os 
procedimentos para a avaliação de imóveis urbanos, o que inclui glebas urbanizáveis, 
unidades padronizadas, benfeitorias, edificações e servidões urbanas. 

 
3. ABNT NBR 14.653: Parte 3 – Imóveis rurais. Visa detalhar a Parte 1 e fornece os 

procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, o que inclui servidões e benfeitorias 
rurais, tais como a produção vegetal (culturas). 

 
4. ABNT NBR 14.653: Parte 4 – Empreendimentos. Visa detalhar a Parte 1 e fornece os 

procedimentos para a avaliação de empreendimentos, notadamente ou 
empreendimentos imobiliários (loteamentos e incorporações) e empreendimentos de 
base imobiliária. 

 
5. ABNT NBR 14.653: Parte 5 – Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais 

em geral. Visa detalhar a Parte 1 e fornece os procedimentos para a avaliação de 
máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral. Também fornece 
procedimentos para a avaliação de valores em risco, avaliação para comércio exterior 
e reavaliação de ativos imobilizados. 

 
6. ABNT NBR 14.653: Parte 6 – Recursos naturais e ambientais. Visa detalhar os 

procedimentos gerais da Parte 1 e fornece conceitos, métodos e procedimentos para 
a avaliação de recursos naturais e ambientais. 

 
7. ABNT NBR 14.653: Parte 7 – Patrimônios históricos. Visa detalhar os procedimentos 

gerais da Parte 1 e fornece conceitos, métodos e procedimentos para a avaliação de 
bens do patrimônio histórico e artístico. 

 
O Laudo de Avaliação dimensiona pecuniariamente o prejuízo ocasionado à propriedade 
atingida, que deve ser reparado em conformidade como Art. 5º, inciso XXIV da CF.3 
 
Isso significa que, no caso das desapropriações totais (aquela que atinge a totalidade do 
imóvel), os valores indenizatórios permitem ao expropriado a aquisição de um imóvel de 
características semelhantes, localizado na mesma região geoeconômica. A metodologia de 
cálculo preferencial – o Método Comparativo de Dados de Mercado – prevê a realização e 
o tratamento técnico de pesquisa de mercado, com imóveis de características semelhantes 
localizados na mesma região. 
 
Adicionalmente, nas desapropriações parciais (que não atingem a totalidade do imóvel), os 
valores indenizatórios devem contemplar não somente o valor das terras e benfeitorias 
atingidas, mas também eventuais prejuízos adicionais (se existentes) quanto à alterações 
de forma, uso, acessibilidade, ocupação e aproveitamento, assim como custo de obras de 
adaptação do remanescente e possível desvalia acarretada por perda de funcionalidade e 
lucros cessantes no caso de ser necessária a desocupação temporária para a execução 
dos serviços. 
 
A identificação e caracterização das propriedades atingidas, ou seja, a delimitação precisa 
da área que será expropriada e a identificação e cadastramento do proprietário e 
ocupantes, assim como a coleta da respectiva documentação, quando existente, também 

                                                           
3 Art 5 XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 
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obedecem às normas oficiais brasileiras da ABNT e Normas Técnicas da SABESP (NTS), 
quais sejam: 
 

• ABNT NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico. Fixa as diretrizes 
exigíveis na realização de levantamentos topográficos destinados ao conhecimento 
geral do terreno – relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração e 
posicionamento – e a subsidiar a elaboração de projetos preliminares, básicos ou 
executivos; 

 

• NTS 092 – Condições Gerais Para Levantamentos Topográficos e Geodésicos. 
Detalha e complementa a ABNT NBR 13.133 com requisitos específicos da SABESP; 

 

• NTS 093 - Transporte de Coordenadas por meio de poligonal fechada utilizando-se 
estação total. Estabelece as condições mínimas a serem observadas na densificação 
de pontos de apoio básico para desenvolvimento de poligonais topográficas com a 
finalidade de atender aos projetos e obras de saneamento básico; 

 

• NTS 097 – Implantação de Pontos de Coordenadas com utilização de GPS – Global 
Position System. Disciplina a determinação de pontos geodésicos para ampliação ou 
manutenção de rede geodésica, por rastreamento de satélites para apoios 
topográficos; 

 

• NTS 102 – Levantamento Planialtimétrico Cadastral de Áreas. Destinada ao 
levantamento de áreas destinadas a projetos e “as built” de sistemas de água ou 
esgoto; 

 

• NTS 105 – Cadastramento de Propriedades. Aplica-se à organização e elaboração de 
documentação cadastral para subsidiar o processo de regularização imobiliária 
(desapropriação, cessão, comodato) para instalações de saneamento básico; 

 

• NTS 116 – Preenchimento de Carimbo de Desenho Final. Disciplina o preenchimento 
do carimbo dos desenhos. 

 
Os proprietários, detentores de direito e possuidores são indenizados pecuniariamente por 
suas perdas, conforme preceitua o Art. 5º, inciso XXIV da CF e a legislação brasileira, por 
meio de escritura pública em caso de concordância com o valor oferecido pela Sabesp ou 
judicialmente, por meio de processo regular, quando não há concordância administrativa 
com o valor ou a documentação não se permite a via amigável. 
 
 
3.3. MEIOS DE PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS AFETADAS E OUTRAS PARTES 

INTERESSADAS 
 
 
Conforme descrito anteriormente, este Plano tem como foco a aquisição de 5 áreas, nas 
quais não residem seus proprietários (como assinalado, nem tampouco residem no 
município). Neste sentido, a participação dessas pessoas no referido Plano se dará, sempre 
que possível, por meio de processos individualizados de negociação, onde serão 
apresentados o Projeto, a necessidade de aquisição das áreas e a política de atendimento 
previsto, conforme disposto no ANEXO 2, com a adoção pela área socioambiental da 
Superintendência de Planejamento da Metropolitana (MP) do questionário, a se concretizar 



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 

36 
 

por meio de entrevistas, desde que com anuência dos proprietários, após contatar os 
advogados que os representam nas ações judiciais. 
 
Os proprietários dos imóveis necessários às Estações Elevatórias foram contatados no 
início da elaboração dos cadastros patrimoniais. Contudo, quando essa opção se mostrou 
inviável, os dados cadastrais foram levantados em cartórios de registro de imóveis. 
 
Posteriormente, concluída a análise dos documentos de registro das propriedades, foi 
constatada a impossibilidade de pagamento da indenização pela via administrativa, pelos 
motivos informados na tabela contida no ANEXO 1; assim, foram informados que a 
formalização da desapropriação ocorreria pela via judicial.  
 
A tabela abaixo resume a atual situação dos processos judiciais, o tamanho das áreas a 
serem desapropriadas, os cadastros referendados e as obras a serem executadas 
(Estações Elevatórias de Esgoto – EEE) em cada local. 
 
 

Tabela 14: Identificação das Obras a serem executadas, seus respectivos cadastros, as áreas a 
serem desapropriadas e a identificação dos Processos Judiciais 

 

Nome EEE Bairro Cadastro Área EEE Processo Judicial n°: 

EEE – JI3 
Jardim 

Itapecerica 
0171/160 1.295,34m² 

1002563-
24.2020.8.26.0268 

EEE – RP7 
Recreio 

Primavera 7 
0171/161 798,15m² 

1002671-
53.2020.8.26.0268 

EEE – RP9 
Recreio 

Primavera 9 
0171/162 1.347,00m² 

1002352-
31.2016.8.26.0008 

EEE – RP11 
Recreio 

Primavera 11 
0171/163 1.644,01m² 

1002625-
64.2020.8.26.0268 

EEE - SP 
Jardim São 

Pedro 
0171/164 686,25m² 

1002566-
76.2020.8.26.0268 

 
 
Para demais partes interessadas, em especial, a população que será beneficiada com as 
obras, a metodologia de engajamento e participação está descrita nos documentos como 
Manual de Comunicação Social (MCS) e o Manual de Orientação dos Trabalhos 
Socioambientais (MAS), partes integrantes do Marco de Gestão Social e Ambiental do 
Programa, que, por sua vez, incluem uma série de ações que podem atender à mitigação 
de impactos e à abertura de canais de diálogo e troca de informação com as comunidades 
envolvidas na implantação do Programa, entre as quais, destacamos: 
 
➢ Apresentação dos objetivos do Programa e projetos de obras em cada comunidade, 

bem como possíveis impactos das mesmas, como atividade da fase pré-obras 
previstas no MOS e no MCS; 

 
➢ Canal de relacionamento a ser estabelecido em todas as frentes de obras entre 

técnicos do Trabalho Social de Sabesp (PPC) e/ou técnicos vinculados ao trabalho 
socioambiental da Supervisora e da contratada. 
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Os casos de desapropriações serão levados para a discussão com a comunidades apenas 
quando o número de desapropriações e a relação das mesmas com a vida no local forem 
significativas. No caso, trata-se apenas da desapropriação de áreas desocupadas, de 
proporções pequenas, implicando uma relação entre a Sabesp e o proprietário. Além disso, 
há diferentes áreas e comunidades no projeto, sem relação de interesse, quanto a esse 
aspecto, entre elas – embora todas no escopo do contrato. 
 
A minuta do Plano de Desapropriações será disponibilizado em meio digital no site da 
SABESP : http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=710 por um período 
de 15 (quinze) dias para que sejam recebidas contribuições, dúvidas e questionamentos. 
Após este período de divulgação e consulta digital as contribuições recebidas serão 
incorporadas ao documento por meio de anexo específico. 
 
 
 
3.4. PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO E RESOLUÇÃO DE 

RECLAMAÇÕES 
 
 
Para garantia da gestão participativa dos conflitos, a Sabesp, adotará os seguintes 
procedimentos: 
 

• Designação de um membro do Núcleo Socioambiental da UGP para 
acompanhamento desde a elaboração dos Planos de Desapropriações e 
Reassentamentos de obras para acompanhamento individualizado de todos os 
processos decorrentes da implantação das obras e eventuais sinistros decorrentes. 

 

• Realizará contatos/reuniões sempre que se iniciar uma nova etapa de trabalho, e 
também sempre quando necessário e/ou a pedido da comunidade para prestar 
esclarecimento; 

 

• Designará equipes de trabalho social para ser o contato com a população.4 
 

• Realizará consultas, nas reuniões, sobre as alternativas de atendimento à população 
desde que haja o interesse e o consentimento do envolvido; 

 

• Assegurará como já previsto em outros manuais e procedimentos que os grupos mais 
vulneráveis (idosos, famílias chefiadas por mulheres, viúvos (as), famílias chefiadas 
por muito jovens, etc.) sejam ouvidos a fim de garantir seus direitos; 

 

• As reuniões acontecerão de preferência na área de intervenção do projeto, serão 
registradas por meio de fotos e terão seus resumos ou atas devidamente redigidas e 
assinadas pelos presentes. 

 
Além dos procedimentos descritos acima, a Sabesp adotará canais de comunicação com 
as comunidades. 
 

• Canais de relacionamento e recepção de queixas: 
 

                                                           
4 Este trabalho está melhor definido no Manual de Orientação do Trabalho Social e indica a responsabilidade das 
empresas que serão contratadas para realização das obras e do trabalho social nas comunidades. 
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A presença dos responsáveis pelas ações socioambientais das executoras das obras e 
supervisoras nas ações voltadas à mobilização e atenção às comunidades deverá atender 
ao definido nos manuais que integram o Marco de Gestão Socioambiental do Projeto. 
 
As atividades desenvolvidas, de forma permanente, ao longo dos projetos, voltadas ao 
relacionamento e à interação com as comunidades, devem ser consideradas também como 
elemento a ser utilizado para o estabelecimento dos objetivos desse item. 
 
Nesses termos, são propostas atividades interativas, configuradas como canais de 
interlocução com as partes interessadas, ao longo da duração das obras. Dentre esses 
canais de atendimento, considere-se: 
 
✓ Linha telefônica exclusiva: implantação de uma linha telefônica para ser divulgada 

para as comunidades e pessoas beneficiadas pelo Programa de modo a permitir que 
encaminhem suas demandas e dúvidas, sendo esse canal de comunicação difundido 
de forma prioritária pelos técnicos de comunicação social, bem como aqueles voltados 
às ações socioambientais. 

 
✓ Canal de Ouvidoria Sabesp: unidade existente e em conexão com as Unidades de 

Negócio de cada região, com a finalidade de obter, em benefício dos clientes-
cidadãos, melhorias na qualidade do serviço prestado, maior agilidade na resolução 
dos problemas, transparência e acesso a informação. Este canal, além da Central 
Telefônica que atende todo o Estado de Săo Paulo (0800- 055 05 65), possui também 
endereço eletrônico exclusivo (ouvidoria@sabesp.com.br). 

 

✓ Reuniões e contatos estabelecidos nas atividades previstas pelo Plano de Gestão 
Socioambiental do Projeto das obras. 

 

✓ Atividades derivadas dos Planos de Desapropriação e Reassentamentos involuntários 
de cada obra. 

 
O registro das ocorrências será consolidado em relatórios mensais, compilados pela 
contratada com as informações coletadas nos canais de acesso da Sabesp. A UGR será 
responsável por esta coleta. 
 
Os responsáveis designados pelos registros das ocorrências serão definidos em comum 
acordo entre a Contratante e a Contratada, previamente ao efetivo início da execução das 
obras. 
 
Previsão de controle de registros telefônicos, mensagens e SAC – Serviço de atendimento 
ao Cliente, serão de forma geral, trabalhadas da seguinte forma: 
 
✓ Relatórios previstos para auxiliar na gestão das informações: 
 

(i) Número de chamados abertos total; 
(ii) Número de chamados abertos por canal de atendimento; 
(iii) Número de sugestões/elogios recebidos; 
(iv) Número de sugestões e elogios recebidos; 
(v) Número de reclamações. 

 
Há a possibilidade de combinar para análise e gestão, no item (i), informações por: 
 

mailto:ouvidoria@sabesp.com.br
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• Tipo de reclamação; 

• Local da reclamação / RGI; 

• Reclamações urgentes; 

• Reclamações normais. 
 
Para efeito de gestão, o registro das ocorrências será consolidado em relatórios mensais, 
a serem elaborados pelos responsáveis pelos canais de interlocução instalados e 
apreciados pela gerenciadora do Programa e da UGP. Os responsáveis designados pelos 
registros das ocorrências serão definidos em comum acordo entre a Contratante e a 
Contratada, previamente ao efetivo início da execução das obras. 
 
Cabe lembrar que durante o processo das obras deverão ser informados os canais 
regulares que a Sabesp disponibiliza para atendimento como a ouvidoria, portal eletrônico 
etc.. 
 
O Manual de Comunicação Social também orienta sobre a possibilidade do uso das redes 
sociais, grupos de conversa por meio de aplicativos (Whatsapp, Messenger, Telegram), por 
exemplo, como instrumentos de relacionamento com as pessoas beneficiárias ou 
envolvidas com as obras. 
 
Todos estes canais deverão ser devidamente mantidos, utilizados e divulgados. A Sabesp 
designará responsável pelo acompanhamento dos atendimentos realizados nestes canais, 
além de ser o responsável pelo encaminhamento para equipes locais/regionais para 
atendimento das demandas solicitadas. 
 
A UGP deverá acompanhar o andamento das respostas aos reclamantes até a finalização 
da demanda apresentada A UGP incorporará nos relatórios de progresso do Projeto o 
resumo dos atendimentos do período. 
 
O procedimento de atendimento dos reclamos e queixas apresentadas pelas comunidades 
alvo das ações Projeto seguirá os seguintes passos e fluxo: 
 
 

Tabela 15: Procedimentos para Mecanismos de Reclamações 
 

ETAPAS PROCEDIMENTO 

1. Recebimento da 
Demanda 

As demandas poderão ser recebidas por diferentes 

canais de comunicação e também podem ser 

direcionadas tanto à UGP quanto as equipes 

Locais/Regionais. 

2. Análise da Demanda O receptor da demanda deverá realizar a análise do 

teor da manifestação, verificar se há necessidade de 

encaminhamento para áreas especificas do Projeto 

ou da empresa executora, tal como técnicos 

responsáveis por um dos componentes específicos ou 

para equipes locais ou ainda, verificar se a demanda 

pode ser resolvida sem a necessidade de 
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ETAPAS PROCEDIMENTO 

encaminhamento, ou seja, casos de dúvidas simples 

onde o próprio receptor possa dar solução à questão. 

3. Encaminhamento Após a análise, dependendo do assunto, a demanda 

que tenha dados suficientes e específicos deverá ser 

encaminhada à UGP, que encaminhará a demanda 

para a área responsável pela sua resolução. É 

importante que o Demandante/Reclamante tenha 

conhecimento do encaminhamento dado a sua 

manifestação, nos casos de desapropriação e 

reassentamentos involuntários. O acompanhamento 

da evolução do atendimento ficará a cargo do Núcleio 

Socioambiental da  UGP, que se utilizará das 

estruturas da empresa para objetivar as soluções de 

forma ágil e de forma a atender as exigências 

constantes nesse Marco. 

4. Acompanhamento A UGP deverá acompanhar o trâmite da demanda 

específica (de maior grau e de grau de severidade). 

Para agilizar e intermediar as ações deverá também 

avaliar a resposta dada pelas áreas responsáveis e, 

se não for satisfatória, buscar mediar nova forma de 

resolução da questão. 

5. Resposta ao 
Demandante/Reclamante 

O Demandante/Reclamante deverá ser informado 

sobre o trâmite da sua demanda. Essa resposta não 

deverá ultrapassar 15 dias, salvo em casos de litígios 

extrajudiciais ou judiciais, nos quais dependerão dos 

prazos de cada processo. 

6. Fechamento Uma demanda só pode ser fechada mediante uma 

resposta ao demandante e, no caso de 

reclamos/queixas, a resposta deverá conter a 

resolução da questão, quando a mesma não estiver 

relacionada com atividades do Programa ou à 

atuação da Sabesp de orientação nesse sentido. 

 
 
As diferentes etapas deste plano serão de responsabilidade respectivamente de: 
 
 

Tabela 16: Tabela resumo com as diferentes etapas do Plano e seus respectivos responsáveis 
 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS RESPONSÁVEIS 

Levantamento 
cadastral inicial 

Pesquisas nos cartórios de registro de 
imóveis, informações locais, com 

Gestor do Contrato 
das Obras – 
Superintendência 
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ETAPAS CARACTERÍSTICAS RESPONSÁVEIS 

dos proprietários e 
imóvel  

ocupante, posseiro ou proprietário. 
Levantamento topográfico.  

Metropolitna de 
Empreendimentos 
(ME)  

Contato inicial, 
quando possível 

com o proprietário  

Abordagem inicial explicando a natureza 
da obra e a possibilidade de liberação da 
área  - demanda expropriatória.  

Gestor do 
Contrato das 
Obras da ME  

Complementação 
de informações  

Nos casos em que os dados não são 
suficientes para identificar ou garantir o 
acesso ao proprietário.  

Áreas 
Corporativas de 

Desapropriações -  
CPI e CPJ  

Coleta de dados 
para construção 
da avaliação do 

imóvel  

Coleta de avaliações de mercado para 
estipulação dos valores a serem 
oferecidos aos desapropriados por meio 
laudo técnico. 

Área Corporativa 
de 

Desapropriações -  
CPI 

Efetivação da 
oferta em 

procedimento 
amigável  

Negociação buscando acordo amigável 
de desapropriação, desde que a 
documentação do imóvel seja viável e 
possibilite a conclusão através de 
Escritura Publica de Desapropriação. 
 
É possível discussão de contraproposta 
de valor, desde que fundamentada e 
explicitada por escrito. 
 
Nas desapropriações previstas neste 
Plano, não foi possível a realização de 
nenhuma desapropriação amigável, em 
virtude da não regularização do imóvel, 
(Penhora, Inventários, Espólios).  

Áreas 
Corporativas de 

Desapropriações -  
CPJ e CPI  

Impossibilidade de 
acordo amigável 

Face à irregularidade de documentação e 
ou a não existência/possibilidade de 
acesso ao interessado, levando ao 
ajuizamento da ação.  

Área corporativa 
de 

Desapropriações -  
CPJ - Setor 
Contencioso  

Impossibilidade de 
acordo amigável 

Face à rejeição pelo Desapropriado do 
valor ofertado sem apresentação de 
contraproposta formal e fundamentada, 
levando à necessidade de ajuizamento da 
ação.  

Área Corporativa 
de 

Desapropriações -  
CPI  

Processo 
judicializado 

Acompanhamento das ações e contato 
com os desapropriados até o final do 
processo. 
 
Prestação de informações e 
esclarecimentos aos expropriados em 
todo o trâmite processual, caso não 
tenham conhecimento ou condições para 
indicação de advogado particular. 
 

Área Corporativa 
de 

Desapropriações -  
CPJ - e 

acompanhamento 
por profissionais 

da UGP 
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ETAPAS CARACTERÍSTICAS RESPONSÁVEIS 

Com avaliação do atendimento 
dispensado pela Sabesp.  

 
 
Para o desenvolvimento dessas etapas, definiu-se um Cronograma de Implantação, 
conforme disposto na Tabela 17, e um Cronograma de Desapropriações, conforme disposto 
na Tabela 18. 
 
 

Tabela 17: Cronograma de Implantação 
 

 

 
 

Tabela 18: Cronograma de Desapropriações 
 

 

 

 
Os trabalhos socioambientais, em suas diferentes etapas, serão previstos pelo Plano de 
Gestão Socioambiental (PGSA), a ser elaborado pela futura contratada, e será aprovado 
pela Contratante antes do início das obras. 
 
As obras têm seu início previsto para o início de 2021. Na fase previa à obra, com previsão 
para o último trimestre de 2020, deverá ocorrer, sob a coordenação da Unidade de 
Gerenciamento do Programa (UGP), da Superintendência de Empreendimentos da 
Metropolitana (ME), Unidade de Negócio Sul (MS) e Gerenciadora, consulta prévia às 
comunidades beneficiárias. 
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A consulta deverá seguir as diretrizes do Marco de Gestão Socioambiental do Projeto 
(MGSA), dentro do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo. 
 
 
3.5. ESTÁGIO ATUAL DOS PROCESSOS 
 
 
Podemos verificar no ANEXO 1 que todas as desapropriações tiveram seu desfecho 
porevisgto pela via judicial. 
 
Várias razões contribuíram para essa realidade, entre elas: 
 

• A documentação deve conter a descrição exata do imóvel para que possibilite a 
transferência e registro em nome da Sabesp. Há casos onde as transcrições e 
matriculas geralmente são antigas e não se visualiza, na documentação, constante 
nos Cartórios, a exata descrição do imóvel. Em algumas descrições, vilumbra-se a 
expressão “MAIS OU MENOS” para descrever a localização e marcos dos imóveis, 
não sendo possível, por essa razão, a identificação precisa da área. 

 

• Outra situação é o caso de Requeridos que são falecidos e cujos bens estão em 
processo de Inventário, sem solução prevista para curto prazo, o que também não 
possibilita a Escritura Amigável. 

 

• Penhora ou Bloqueio da matrícula em virtude de débitos do próprio imóvel ou do 
proprietário em processos Cíveis, Trabalhistas etc.. 

 

• Além dessas situações, houve o caso do requerido não aceitar o sugestão de valor 
ofertado, sem a devida contra oferta fundamentada, ou fazer exigências como 
mudança de traçado da obra, sem a devida análise e comprovação dessa 
possibilidade pela área técnica da obra ou, ainda, exigência de obras complementares 
de interesse do desapropriado e que possam ferir princípios legais, éticos ou 
econômicos do empreendimento. 

 
 
3.6. CUSTOS 
 
 
A estimativa de valores a serem dispendidos em todas as desapropriações, face aos laudos 
de mercado, é de aproximadamente R$ 900.000,00 (Novecentos mil Reais). 
 
Os recursos serão dispendidos, do orçamento previsto para a obra, pela Sabesp. 
 
 
3.7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
 
O monitoramento do processo de desapropriação, sob a ótica dos afetados pelas medidas, 
se dará por acompanhamento da UGP, que já definiu duas pessoas de sua equipe para 
análise, processo por processo, tendo como base os relatórios da CPJ, os relatórios 
mensais dos executores das obras, supervisões e gerenciamento do Programa. 
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O monitoramento e a avaliação prévia ocorrerão antes do início das obras e serão feitos 
com o apoio da UGR da região de Itapecerica da Serra. Será programado um evento de 
apresentação do empreendimento para os líderes comunitários antes do início da obra. 
 
Um relatório trimestral será gerado no âmbito da UGP para cada contrato de Componente 
e Subcomponente exclusivamente para aspectos de Desapropriações e Reassentamentos 
a ser enviado ao Banco Mundial, sem prejuízo para os relatórios semestrais de andamento. 
 
Para monitoramento e controle serão utilizados indicadores relacionados a: 
 
(i) Prazos estabelecidos neste documento para finalização dos processos de 

desapropriação; 
 
(ii) Nível de satisfação das pessoas afetadas com o atendimento que lhes foi concedido; 
 
(iii) Nível de satisfação das pessoas afetadas com a resolução dos casos de 

desapropriação. 
 
Para tanto foi elaborado questionário para avaliação dos interessados passíveis de contato.  
 
O questionário a ser adotado nas entrevistas está disposto, conforme anterioremente 
assinalado, no ANEXO 2 desse Plano e se fundamenta nos aspectos de monitoramento e 
controle citados acima, gerando oportunamente, assim que possível e necessário, um 
relatório de atendimentos e índices de satisfação ao longo do Programa. 
 
Esse instrumento de negociação (o questionário), se aprovado pelo Banco Mundial, será 
transformado em procedimento padrão pela Sabesp para eventuais casos futuros. 
 
Por outro lado, sempr3e cabe lembrar que há casos onde não é possível solução fora da 
área judicial. Cite-se, por exemplo, o caso do cadastro 0171/162, pelo fato de envolver um 
processo de inventário, que tramita desde 2007, envolvendo vários herdeiros, e onde não 
foi possível identificar um interlocutor capaz de representar todos os interesses envolvidos. 
Assim, optou-se, sem outra alternativa, pela via judicial, por ser mais rápida, eficaz e 
transparente. Em virtude disto, não faz sentido identificar um contato para aplicação da 
pesquisa de satisfação. 
 
No cadastro 0171/162, pelo fato do imóvel estar penhorado judicialmente, não há outra 
possibilidade de se executar a desapropriação que não seja pela via judicial. Assim, por 
esse motivo, o proprietário encontra-se alijado da negociação. 
 
Por fim, diante do cenário de desapropriações de Itapecerica da Serra, a eficiência dos 
canais de comunicação será avaliada com base em indicadores, como já disposto 
anteriormente. 
 
Essa exigência será dispensada para aqueles contratos onde essas questões não se 
colocarem, como os casos apontados, sendo tais fatos também informados ao Banco 
trimestralmente, bem como, os casos de processos encerrados (ver resumo dos processos 
no ANEXO 1). 
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4. ANEXOS 
 
 
4.1. ANEXO 1- DESAPROPRIAÇÕS DE ITAPECERICA DA SERRA - INFORMAÇÕES 

GERAIS POR CADASTRO DE IMÓVEL 
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DESAPROPRIAÇÕS DE ITAPECERICA DA SERRA - INFORMAÇÕES GERAIS POR CADASTRO DE IMÓVEL 
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4.2. ANEXO 2 – MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA COM FUTUROS 

OU ATUAIS EXPROPRIADOS 
 
 
“BOM DIA. 
 
SOMOS DA SABESP, VINCULADOS AO PROGRAMA DE COLOCAÇÃO DE REDES 
COLETORAS DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. 
 
ESTAMOS EM UM PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DO 
PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES VINCULADAS À INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES 
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NECESSÁRIAS AO ALCANCE DOS OBJETIVOS DO 
PROJETO, QUE É O DE LEVAR O ESGOTO COLETADO PARA TRATAMENTO. 
 
ASSIM, GOSTARÍAMOS DE SABER SE O Sr.(a) PODE RESPONDER A ALGUMAS 
QUESTÕES QUE DURARÃO ALGUNS MINUTOS?” 
 
SE SIM => 
 
“ 
1) O Sr.(a) ESTÁ SENDO (OU REPRESENTA OS INTERESSES DE ALGUÉM QUE 
ESTÁ SENDO) DESAPROPRIADO PARA AFINALIDADE APONTADA? 
SE SIM =>  
PODE ME PASSAR O NÚMERO DO PROCESSO OU ALGUMA INFORMAÇÃO PARA 
QUE POSSÁMOS IDENTIFICÁ-LO? 
 
2) O Sr.(a) CONSIDERA O ATENDIMENTO DADO PELA SABESP, ATÉ O MOMENTO, 
SATISFATÓRIO DENTRO DO PROCESSO? 
 
3) EM ALGUM MOMENTO O Sr.(a) IDENTIFICOU ALGUMA POSTURA QUE 
APONTASSE UMA CONDUTA (POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SABESP COM 
QUEM ESTABELECEU CONTATO) INADEQUADA? 
 
4) ALGUMA CONDUTA FOI TOMADA QUE O Sr.(a) IDENTIFICASSE COMO 
“CLARAMENTE CONTRÁRIA” AO SEU INTERESSE OU AS CONDUTAS ASSUMIDAS 
PODEM SER CONSIDERADAS LEGÍTIMAS NA DEFESA DA OUTRA PARTE, NO CASO 
A SABESP? 
 
5) O Sr.(a) IDENTIFICA ALGUMA DISTORÇÃO NO VALOR OFERTADO PELA 
SABESP PARA A SUA PROPRIEDADE OU PARTE/TRECHO DELA? 
 
6) CASO TENHA IDENTIFICADO ALGUMA POSSÍVEL DISTORÇÃO, QUAIS 
ELEMENTOS CONCRETOS TEM QUE DÃO SUPORTE A ESSA POSIÇÃO?” 
 
 
SE NÃO => 
 
“SE COLOCAR À DISPOSIÇÃO EM NOME DA SABESP E DEIXAR OS MEIOS DE 
CONTATO (TELEFONES E EMAILS), CASO O PROPRIETÁRIO MUDE DE IDEIA.” 
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4.3. ANEXO 3- DECRETOS DE UTILITADE PÚBLICA (DUP) 
 
 
4.3.1. DECRETO Nº 2.832, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 - EEE JI3 – 171/160 
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4.3.2. DECRETO Nº 2.810, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - EEE RP7– 171/161 
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4.3.3. DECRETO Nº 2.763, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019 - EEE RP9– 171/162 
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4.3.4. DECRETO Nº 2.811, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 - EEE RP11– 171/163 
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4.3.5. DECRETO Nº 2.838, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EEE SP– 171/164 
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