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1. APRESENTAÇÃO
Este relatório tem a finalidade de apresentar, de forma condensada, as questões
socioambientais pertinentes à intervenção planejada pela SABESP. Em todos os
monitoramentos ambientais realizados nos trechos de execução das obras do Consórcio
Performance Grajaú, o setor de meio ambiente teve a preocupação de orientar e
conscientizar todos os colaboradores para as boas práticas ambientais a serem aplicadas
com o intuito de prevenir e mitigar os impactos negativos da obra no meio ambiente e
para a comunidade, buscando soluções para preservação e recuperação ambiental das
áreas.
Constitui objetivo direto desse Subcomponente (1.3) do Programa a redução de perdas
físicas e financeiras nos setores de abastecimento do Jardim Ângela e do Grajaú, ambos
localizados no quadrante sul do município de São Paulo (área da Unidade de Negócios
Sul - UN Sul). As intervenções propostas, nesse caso, apresentam amplo escopo - revisão
da setorização, controle de pressão, controle ativo de vazamentos, atividades corretivas,
substituição de ligações e implantação de dois reservatórios de distribuição, um em cada
setor, ambos os reservatórios metálicos e com capacidade de 10.000 m³.
De acordo com os objetivos propostos inicialmente, as ações descritas no Plano de Gestão
Socioambiental foram seguidas e executadas garantindo a qualidade ambiental na
conclusão das obras firmando o compromisso de que todas as ações foram seguidas e
controladas assegurando que os aspectos ambientais estivessem sempre em conformidade
com a legislação vigente.
As áreas de execução da obra, foram áreas de certa complexidade ambiental sendo
necessário um serviço contínuo do departamento de meio ambiente, que em conjunto com
os departamentos de comunicação, segurança do trabalho e de engenharia, desenvolveu
um trabalho com resultados satisfatórios.
A implementação das atividades realizadas pelo departamento de Comunicação do
Consórcio, durante a execução da obra, visou atender o Anexo 4 – Manual de
Comunicação Social – MCS, do Marco de Gestão Socioambiental – MGSA que é
parte integrante para solicitação de financiamentos junto ao Banco Mundial - BM para o
programa de Saneamento Sustentável e Inclusivo – RMSP, composto de projetos ligados
a obras de saneamento.
Não houve trabalho guiado pelo Manual de Orientação Social - MOS, pois as
intervenções realizadas pelo Consórcio permitiram a reorganização dos setores de
abastecimento, com a criação do Setor Jardim Marilda, ou seja, as obras não promoveram
acesso ao saneamento básico.

2. RAZÕES
E
CONTEXTO
PLANEJADO PELA SABESP

DO

EMPREENDIMENTO

Realizou-se o levantamento prévio das áreas onde foram executadas as obras com o
objetivo de verificar os aspectos ambientais do traçado e do entorno. O levantamento
prévio se resume em uma caracterização prévia do local em que seria executada a obra.
As evidências fotográficas e as listas de verificações dessas atividades foram apresentadas
nos relatórios ambientais mensais entregues à SABESP mensalmente.

Uma das etapas do Plano de Gestão de Comunicação Social é a Gestão de Vizinhança
das Obras e consiste em implementar um plano de informação e sensibilização da
população beneficiada pelo empreendimento, objetivando minimizar o impacto causado
durante a execução das obras. As atividades são realizadas nos locais de abrangência do
contrato, com atividades desenvolvidas antes do início das obras, passando pela
implementação, até sua finalização e restabelecimento das condições originais.
A sequência de ações com a vizinhança da obra começa pelo diagnóstico dos trechos a
receberem obras. O objetivo é o de, a partir de um roteiro pré-definido, identificar novas
oportunidades de comunicação e se oportuno/necessário desenvolvimento de estratégia
complementar. Esse trabalho é realizado de acordo com o planejamento da obra, podendo
ser feito na rua toda ou em parte dela, de acordo com o traçado das adutoras e redes.
Durante todo o período do contrato visitou-se 124 endereços, onde foram feitos o
diagnóstico prévio de cada trecho. Estes foram apresentados nos respectivos relatórios
mensais.
A região onde aconteceram as obras, como um todo, é composta em sua maioria por
residências e pequenos comércios como bares e salões de cabeleireiros.
3. ESTUDOS E PLANOS NAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES
3.1 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
Não houve remoção de população do terreno onde foi construído o Reservatório Jd.
Marilda, de propriedade da empresa PORTO DE AREIA PAINEIRAS LTDA
(expropriada), inscrita no CNPJ sob n° 43.929.025/0001-87, a negociação foi feita com
a representante, Sra. Cecília Pais Melo, assessorada pelo seu advogado Roberto Cabaritti.
Em 23 de abril de 2019, foi emitido o “Instrumento Particular de Pagamento da Oferta
Inicial para Fins de Desapropriação e Imissão na Posse de Imóvel”, com o efetivo
pagamento da importância acordada. Na mesma data (23/04/2019) os representantes da
empresa proprietária autorizaram o ingresso da Sabesp no imóvel para início das obras
do Reservatório.
3.2 CONSULTA PÚBLICA
Antes do início das obras, foi realizada uma consulta pública, envolvendo representantes
e moradores das regiões impactadas direta e indiretamente pelas obras.
Organizada pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e pelos técnicos da
Unidade de Negócio Sul, que responde pela obra, o evento contou com representantes do
Consórcio Performance Sul, contratado para a execução da obra.
Realizada em 30/05/2019, no auditório do CEU Três Lagos, o evento atendeu os
procedimentos descritos entre as estratégias de participação das partes interessadas
constantes no MGSA.
Os gerentes da Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos (MSL), Abiatar Castro de
Oliveira, e da Divisão de Operação de Água e Controle de Perdas (MSLT), Richard
Welsch, apresentaram de forma objetiva e didática as etapas de implantação do novo
Setor Jardim Marilda, bem como os bairros impactados diretamente com a execução das
obras e aqueles que indiretamente seriam impactados, ou pelas alterações no trânsito para

realização das atividades ou com a reorganização do abastecimento com a entrada no
novo setor.
Usando recursos de multimídia, foi realizado um passeio virtual pelo percurso onde as
obras iriam ocorrer e os presentes participaram de forma verbal e/ou escrita. As
manifestações foram respondidas pela equipe da SABESP e do Consórcio.
Fotos 1 e 2 - Audiência pública realizada no CEU Três Lagos

3.3 GESTÃO AMBIENTAL E OBRAS
As obras do Reservatório foram executadas na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, 4.100
– Grajaú, onde também foi instalado o canteiro de obras/apoio para execução das obras,
ambas inseridas na Área de Recuperação e Preservação de Mananciais (ARPM),
protegida pela Lei Estadual nº 9.866 de 28 de novembro de 1997.
O escopo das obras do contrato era o seguinte:
• Implantação do novo setor Jardim Marilda;
• Novo Reservatório de 10.000 m³ - na Avenida Paulo Guilguer Reimberg;
• 500 metros de adutora em aço diâmetro 700 mm em túneis de 1,2 metros;
• Varredura em mais de 1.300 km de redes buscando vazamentos não visíveis
para conserto;
• Previsto ainda o reparo de vazamentos em rede e ramais e troca de ramais.
O cumprimento das normas e diretrizes, estabelecido pela lei Estadual nº 9.866 foi
observado e atendido, sempre que possível, pela equipe de meio ambiente no período de
execução da obra.
A Lei Estadual nº 9.866 estabelece normas e diretrizes para a proteção e a recuperação da
qualidade ambiental das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para
abastecimento das populações atuais e futuras do Estado de São Paulo.

Imagem 1 – Google Earth do local do canteiro de obras

A implementação do manual de procedimentos nas obras lineares, canteiro de obras e
reservatório ocorreu desde o início da vigência do contrato até a sua finalização. A
documentação ambiental referente às licenças e autorizações estão listadas na tabela a
seguir.
Tabela 1: Acompanhamento dos requisitos legais.
Autorização
Dispensa de Licença
(Comércio de Metais
Palmares Ltda.)
Declaração de
Atividade Isenta de
Licenciamento
(L. Pavan & CIA Ltda.)
Licença de Operação
(Lara Central de
Tratamento de
Resíduos)
Licença de Operação
(Saniclean)
Licença de Operação
(Attend Ambiental
S.A.)

Serviço
Locação e
movimentação
Resíduos de
sucata metálica

Órgão
Emissor
CETESB

Número

30002894

Status
Consulta ao site da
CETESB em
18/11/2021

Bota Fora

Secretaria
do Meio
Ambiente

008/09

-

Bota Fora

CETESB

16010927

29/06/2025

Locação e
movimentação de
efluentes líquidos

CETESB

32004835

13/12/2024

Tratamento de
efluente líquido

CETESB

32010104

12/01/2026

4. DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA SOCIOAMBIENTAL
NO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA
OBRA
4.1 DIVULGAÇÃO DA OBRA
As atividades desenvolvidas tinham como finalidade alcançar os objetivos estabelecidos
pela SABESP, levando-se em conta o Público-alvo x Impacto x Tempo de
Permanência. Sendo a metodologia adotada a da abordagem direta à vizinhança da obra,
imóveis e pessoas no entorno das frentes de serviços, apoiada por cartas e pelo diálogo.
Em casos específicos foram utilizadas outras ferramentas, pertinentes à situação e ao
local, como nos casos abaixo, onde as obras executadas, estavam na parte interna dos
condomínios Palmeiras e Parque Terceiro Lago. Com o intuito de atingir o maior número
de moradores, foi realizada uma reunião e visita técnica ao local, e instalação de faixas
informativas.
A visita técnica com a presença da SABESP, equipe de comunicação e o coordenador do
consórcio CPG para reconhecimento dos pontos de obra a serem executadas dentro dos
condomínios. A equipe foi acompanhada pelos síndicos de cada local.

Foto 4 – Mapas dos condomínios

Para que fosse possível informar todos os moradores do Residencial Parque Terceiro
Lago e Residencial Palmeiras sobre as obras que estavam planejadas ocorrer dentro dos
condomínios, além da entrega de cartas porta-a-porta, foram instaladas faixas nas
entradas dos condomínios.

Fotos 5 e 6 – Cartazes informativos nos condomínios

Durante a atividade de diagnóstico foi identificada a ONG Fé e Alegria na Av. Carlos
Barbosa. Essa foi uma oportunidade para ampliar os resultados da comunicação
contatando moradores de toda a região e não só os vizinhos da obra, impactados
diretamente pelas atividades do Consórcio.
4.2 MONITORAMENTO
O departamento de meio ambiente da obra acompanhou e monitorou, periodicamente, a
execução das obras lineares, canteiro de obras e reservatório. Durante os monitoramentos
realizados através de visitas in loco, foram preenchidas também, listas de verificações,
onde seria possível com auxílio dessas listas a identificação das possíveis situações não
conformes da frente de serviço e após esse diagnóstico a orientação aos colaboradores
das ações preventivas e corretivas, diminuindo assim os impactos ambientais negativos
durante a execução da obra.
Apresentamos a seguir a matriz de impactos que mostra a relação entre os aspectos
ambientais necessários a execução da obra, os impactos gerados e ações necessárias:

Tabela 2 - Matriz de Impacto Ambiental
ASPECTO AMBIENTAL
Circulação de máquinas e veículos
/ Vento Forte.

Abertura de Vala e Poços

Geração de resíduos pela mão de
obra.

IMPACTO AMBIENTAL
Poluição atmosférica
(poeira).

MEDIDA PREVENTIVA e/ou AÇÃO
NECESSÁRIA
Aspersão periódica de vias e canteiro de
obras/ Utilização de lona nos caminhões.

Geração de Solo /
Interferência com
Destinação adequada para locais
tubulação de águas, gás licenciados e/ou autorizados / Sondagem.
e energia.
Destinação adequada para locais
Contaminação e
licenciados e/ou autorizados /
poluição do solo e
Treinamento da mão de obra para o
águas.
armazenamento temporário até a
destinação final.
Supressão de
vegetação.

Autorização do município e/ou CETESB /
Compensação ambiental quando
determinado.

Intervenção em APP / Área de
mata / Vegetação local / Praças /
Canteiros.

Poda de árvores.

Autorização do município.

Execução de obras em APP /
Instalação de Canteiro de Obras
em APP.

Não atendimento a
legislação ambiental.

Autorização do município e/ou CETESB /
Compensação ambiental quando
determinado.

Bombeamento de água do poço e
VCA.

Assoreamento de
galerias de águas
pluviais e córregos

Utilização de decantação, bags e ou
dispositivos para reter as partículas de
solo.

Execução de travessias de
córregos.

Não atendimento a
legislação ambiental.

Outorga ou Dispensa de Outorga emitida
pela DAEE.

Tráfego de veículos/Caminhões /
Utilização de máquinas e
equipamentos.

Poluição atmosférica.

Manutenção periódica.

Execução da obra (funcionamento
de máquinas e equipamentos,
Emissão de Ruído.
funcionários, batidas etc.)

NÃO SE APLICA

Intervenção em APP / Área de
mata / Vegetação local / Praças /
Canteiros.

Execução das obras dentro do horário
permitido por lei (08h às 16h). Informar o
cliente sobre o horário.

Nos monitoramentos ambientais de frente de serviço/obra a equipe de meio ambiente
observava diversos pontos e procedimentos como preparo do concreto em local
adequado, descarte correto de resíduos sólidos, armazenamento de solo em local
apropriado, situação das APP’s, organização e limpeza durante e após as atividades, local
adequado para passagem de pedestre, utilização de bandeja de contenção em galões de
produtos inflamáveis, utilização de bandeja de contenção em geradores e compressores,
cuidados com a vegetação local, transporte de solo adequado, entre outros que se fizessem
necessários. Caso algum procedimento não estivesse conforme os colabores eram
orientados e a situação regularizada. Os registros fotográficos desses monitoramentos
foram apresentados em relatórios ambientais mensais encaminhados à SABESP
mensalmente.

O monitoramento foi realizado, no mínimo, uma vez por semana. Em áreas onde o
impacto é considerado alto, foi intensificado. Essa ocasião foi ideal para conversar com
comerciantes e moradores mais impactados e com os colaboradores em campo, para saber
sobre a receptividade da população e andamento das escavações (dificuldades
encontradas em função de interferências como redes das concessionárias etc.).
Nessas visitas também pudemos identificar novas oportunidades de comunicação,
possibilidades de melhorias do ponto de vista técnico (exemplo: recuo de tapume para
minimizar impacto na entrada de estabelecimentos comerciais) e interagir com demais
áreas técnicas, dividindo as responsabilidades, sempre lembrando que manter um bom
convívio com a população impactada é responsabilidade de todos.
Abaixo alguns exemplos, da atuação da equipe de comunicação durante os
monitoramentos:
• Na Av. Carlos Barbosa Santos e Av. Paulo Guilguer Reimberg, percebeu-se
muita sujeira nas calçadas e foi solicitado a limpeza à equipe de obras, a fim de
evitar possíveis reclamações, mantendo assim a harmonia frente aos moradores
• Na Rua Coroá Grande, foi percebida uma falta de sinalização para pedestres, e
solicitou-se aos responsáveis que fosse providenciado o mais breve possível,
visando a segurança dos que por ali passavam.
• Em uma das visitas de monitoramento, existiu a necessidade de auxiliar uma
comerciante a entrar com seu veículo dentro do trecho fechado para obras, visto
que seu comércio se encontrava dentro da faixa bloqueada.
Fotos 7 e 8 – Equipe de obras realizando limpeza

4.3 EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA
Com intuito de mitigar os impactos ambientais e à saúde proveniente da emissão
atmosférica irregular, foram apresentadas medições de fumaça dos veículos movidos a
diesel a serviço do Consórcio Performance Grajaú durante as obras, com aplicação da
Escala Ringelmann Reduzida. Essas medições foram realizadas pela equipe de meio
ambiente e garantia que as máquinas e equipamentos da obra ficassem dentro do padrão
de emissão de fumaça preta estabelecido pela CETESB. Essas medições foram
evidenciadas através de registros fotográficos e preenchimento de um relatório de
medição, ambos apresentados nos relatórios mensais encaminhados à SABESP.

Foto 9 – Uso da Escala Ringelmann

4.4 CONTROLE DE MATERIAL PARTICULADO E POEIRA
O controle de material particulado e poeira também foi um procedimento realizado com
frequência no canteiro de obras, reservatório e obras lineares, o objetivo desse controle
foi diminuir os impactos negativos na qualidade do ar em áreas residenciais próximas,
proporcionar conforto aos colaboradores, promover a manutenção da qualidade do ar e
prevenir acidentes no interior das obras. Segue as principais medidas de controle das
emissões de material particulado e poeira realizadas periodicamente durante a execução
da obra:
• Manutenção periódica e regulagem de veículos, equipamentos e maquinários;
• Umectação do solo exposto por aspersão com caminhão pipa, de acordo com a
demanda das obras e com a periodicidade necessária;
• Fechamento de caçambas de transporte em percurso externo, mediante
proteção com lonas, entre outros dispositivos possíveis;
• Cumprimento da proibição da incineração de qualquer material nas frentes de
trabalho e qualquer outra instalação na obra;
• Circulação de caminhões e demais equipamentos em vias públicas com pneus
e rodas devidamente limpos.
Fotos 10 e 11 – Umectação da via

4.5 CONTAMINAÇÃO DO SOLO
Para evitar a contaminação do solo no caso de eventuais vazamentos de máquinas e
equipamentos no canteiro de obras, reservatório e obras lineares, foi utilizado o kit
mitigação, composto de serragem e saco de ráfia. As equipes que atuam na rua também
receberam os kits e foram orientadas durante a integração e os DDS, a maneira correta de
utilização.
No canteiro de obras, houve a construção de uma baia para abrigar produtos
perigosos/químicos, com cobertura, cercamento, placas de advertência e as FISPQs com
as orientações e informações sobre os produtos no caso de vazamentos. Periodicamente
o departamento de meio ambiente, durante o acompanhamento das obras verificava a
lotação da baia e se as FISPQs estavam de acordo com os produtos em seu interior e se
havia algum risco de vazamento.

Fotos 12 e 13 - Abrigamento dos produtos contaminantes

4.6 RESÍDUOS LÍQUIDOS
A equipe de meio ambiente acompanhou o processo de contratação da empresa
responsável pela coleta, transporte e tratamento do efluente e garantiu a contratação e a
gestão correta dos efluentes gerados no período de execução da obra.
Os efluentes sanitários gerados pelas equipes de obras lineares, foram coletados pela
empresa Saniclean Locação de Equipamentos LTDA e tratado pela empresa Attend
Ambiental S/A. A documentação da empresa atende a legislação ambiental conforme
apresentado nos relatórios ambientais mensais.
O Efluente gerado pelos colaboradores do canteiro de obras e reservatório foram
destinados para sistema público de tratamento de água e esgoto de São Paulo,
administrado pela concessionária SABESP.

Foto 14 – Coleta e transporte dos efluentes

4.7 RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos gerados no período de execução da obra foram destinados conforme
legislação ambiental vigente e o Plano de Gestão Ambiental, segue abaixo tabela com
resumo da quantidade de material destinada no período:
TABELA 3 – QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADOS E DESTINADOS NA OBRA

Os resíduos recicláveis gerados nas obras foram destinados primeiramente para a
Cooperativa dos Catadores Seletivos do Parque Cocaia (COOPERPAC), que se trata de
uma cooperativa que valoriza os princípios da economia solidária e busca proporcionar
atividades remuneradas a jovens e adultos. A partir do mês de março/2020, devido a
pandemia e o fechamento das cooperativas, os resíduos passaram a ser destinados para
coleta pública municipal.
Os resíduos orgânicos gerados no período de obra foram destinados para coleta pública
municipal.
A sucata de ferro gerada no período de execução da obra, foi destinada para o Comércio
de Metais Palmares, empresa especializada em compra e venda de materiais ferrosos e
não ferrosos.
O descarte de pilhas e baterias foram realizados em coletores do Grupo Pão de Açúcar.
O Pão de Açúcar conta com as Estações de Reciclagem Pão de Açúcar Unilever.
Abaixo estão apresentadas fotos de monitoramentos ambientais realizados no canteiro de
obras. Essas fotos evidenciam ações de identificação e instalação de coleta seletiva,
coletores de copos plásticos e coletores de resíduos orgânicos, essas ações permaneceram
em todo o período de execução da obra.
Fotos 15, 16, 17 e 18 – Ações ambientais na frente de serviço

4.8 FORNECEDORES
A compra de materiais e insumos também foi acompanhada pelo departamento de Meio
Ambiente, garantindo assim que os materiais fossem comprados em locais licenciados e
que fornecessem toda a documentação necessária.
As madeiras utilizadas no período de obra foram adquiridas na Via Sul Madeiras São
Paulo LTDA. A empresa forneceu o DOF de todas as compras realizadas no período de
obra. O DOF se trata de uma licença obrigatória para o transporte e armazenamento de
produtos florestais de origem nativa.
Assim como a compra de madeira, no período de obra, a aquisição de areia e brita também
foi realizada em local licenciado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB). A basalto foi a empresa selecionada para o fornecimento desses agregados.
4.9 COLABORADORES
Um público importante e trabalhado pela Equipe de Comunicação foi o interno, pois são
eles que estavam em campo, muitas vezes sendo os primeiros a serem abordados pelos
moradores. Para esse público foi realizado o treinamento de Integração de Comunicação
Social e Meio Ambiente, a fim de promover boa conduta nas frentes de serviço. Os
colaboradores também receberam informações sobre as empresas que compõe o
Consórcio Performance Grajaú. Outro tema discutido foi a distribuição da água no
Planeta, no Brasil e em São Paulo, destacando a importância das obras para aumentar a
segurança hídrica na região, poupando água e melhorando o abastecimento da região.
Essa abordagem também buscou suscitar no grupo orgulho pelo trabalho que realizado.
Dentro do período do contrato foram realizadas 7 ações de integração, totalizando 121
colaboradores.
Fotos 19 e 20 – Atividades realizadas com os colaboradores

4.10 NÃO-CONFORMIDADES
Todo o trabalho realizado foi com o intuito de minimizar impactos ao meio ambiente e à
vizinhança da obra e o resultado foi avaliado positivamente, pois não há pendênciais a
serem sanadas. Também não houve não-conformidades registradas.
5. GESTÃO DE RECLAMAÇÕES
De acordo com as reclamações atendidas, foi possível avaliar positivamente o papel dos
agentes de comunicação, sempre presentes no relacionamento com a vizinhança, visto
que o canal de atendimento mais procurado para as reclamações, foi diretamente com a
equipe de comunicação.
O motivo principal das reclamações, apontado em nossa análise, estava relacionado a
reconstituição das condições anteriores a obra, como reposição de calçada e asfalto. A
equipe de comunicação esteve, a todo momento, presente nas negociações entre os
moradores e o Consórcio, mediando os acordos e cobrando para que os prazos fossem
cumpridos. Nos meses de julho e agosto de 2020 o padrão das reclamações mudou, isso
se explica devido a mudança no tipo de atividades das equipes de obra, que passaram a
priorizar o reparo de vazamentos e a troca de registros.
TABELA 4 - RECLAMAÇÕES DO CONSOLIDADAS DO PERÍODO
Nº

DATA
ENTRADA

CANAL

RECLAMAÇÃO

PROCEDENTE?

1

20/08/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

2

19/09/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

3

20/09/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

PROVIDÊNCIA IMEDIATA

DATA
FECHAMENTO

reclamação
encaminhada ao
04/09/2019
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
01/10/2019
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
25/09/2019
engenheiro responsável

reclamação
encaminhada ao
07/10/2019
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
03/10/2020
engenheiro responsável

4

24/09/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

5

02/10/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

transtorno
obra

SIM

6

02/10/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

transtornos
obra

SIM

reclamação
encaminhada ao
03/10/2019
engenheiro responsável

7

03/10/201 EQUIPE DE
9
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

reclamação
encaminhada ao
07/10/2019
engenheiro responsável

8

13/01/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

SIM

reclamação
encaminhada ao
27/04/2020
engenheiro responsável

9

29/01/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

reclamação
encaminhada ao
04/02/2020
engenheiro responsável

vazamento de
água

SIM

reclamação
encaminhada ao
21/02/2020
engenheiro responsável

17/02/202 EQUIPE DE
10
0
COMUNICAÇÃO
11

05/03/202
EQUIPE DE OBRA
0

reposição do
asfalto

SIM

12

24/03/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

limpeza

SIM

13

07/04/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

SIM

14

08/04/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

SIM

15

01/05/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

16

01/05/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

17

01/05/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

danos/sinistro
s

SIM

18

01/05/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

SIM

19

06/05/202
SABESP
0

reposição do
asfalto

SIM

reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável

30/03/2020

25/03/2020

08/04/2020

13/04/2020

11/05/2020

12/05/2020

05/05/2020

08/05/2020

08/05/2020

20

07/05/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

21

15/05/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

22

12/06/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

23

18/06/202
SABESP
0

reposição do
asfalto

24

19/06/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

limpeza

25

20/06/202
EQUIPE DE OBRA
0

reposição da
calçada

26

26/06/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

27

26/06/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

transtorno
obra

28

29/06/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

29

30/06/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

transtorno
obra

30

02/07/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

31

14/07/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

32

16/07/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

33

16/07/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

34

17/07/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

35

20/07/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
EM ANÁLISE encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
SIM
encaminhada ao
engenheiro responsável
SIM

13/05/2020

04/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

23/06/2020

24/06/2020

13/07/2020

20/07/2020

06/07/2020

27/08/2020

09/07/2020

20/08/2020

20/08/2020

13/08/2020

01/09/2020

01/09/2020

36

20/07/202
EQUIPE DE OBRA
0

limpeza

SIM

37

20/07/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição do
asfalto

SIM

38

20/07/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

39

23/07/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

40

24/07/202
CANTEIRO/OBRA
0

reposição da
calçada

SIM

41

28/07/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

vazamento de
água

SIM

42

29/07/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

43

03/08/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

transtorno
obra

SIM

44

08/08/202
EQUIPE DE OBRA
0

danos/sinistro
s

SIM

45

11/08/202 EQUIPE DE
0
COMUNICAÇÃO

reposição da
calçada

SIM

46

28/08/202
SABESP
0

transtorno
obra

SIM

reclamação
encaminhada ao
30/07/2020
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
28/07/2020
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
23/07/2020
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
reclamação
encaminhada ao
engenheiro responsável
-

18/08/2020

28/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

01/09/2020

Os gráficos abaixo ilustram o cenário que se apresentou durante todo o contrato.
Totalizamos 46 reclamações. Levando-se em conta o indicador sugerido pela SABESP
em outros contratos, fórmula (Nº de Reclamações ÷ Extensão Executada) x 100 ≤ 1,
permanecemos abaixo da meta proposta pela SABESP que deve ser menor ou igual a 1.

Gráfico 1 – Quantidade de reclamações por teor
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Gráfico 2 – Número de reclamações por extensões executadas
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6.

INTERVENÇÃO E REVITALIZAÇÕES

A seguir são apresentas algumas Fotos das áreas intervidas e revitalizadas do
projeto.

Fotos 21, 22, 23, 24 - Canteiro de obras do novo reservatório do Jd. Marilda

7.

Avaliação do Andamento do Contrato

A meta de reduzir as perdas em 18% nos 12 meses anteriores a janeiro de
2021. Durante a pandemia, a entrega do equipamento foi difícil. O contrato
de engenharia teve início em julho de 20, e os cálculos começaram em janeiro
de 21. A contratada não consegui u atingir 50% da meta, ainda calculando
janeiro de 21, parece ultrapassar 50%). Existem dificuldades em áreas com
vulnerabilidades extremamente altas e altas taxas de criminalidade.
Gráfico 3 – Evolução anual da redução do Volume de Perdas.

