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1. INTRODUÇÃO
O acesso à água de qualidade e ao saneamento básico são essenciais para a saúde,
sustentabilidade ambiental e prosperidade econômica. Não à toa, o sexto objetivo dos
ODS trata da importância da água potável e do saneamento básico para todos os
aspectos da dignidade humana: segurança alimentar, saúde humana e ambiental.

Objetivo 6: Água Potável e
Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a
gestão sustentável da água e
saneamento para todos

Figura 1 – ODS Objetivo 6: Água
Potável e Saneamento

Em 2016, estimava-se um contingente de 300 mil habitações em áreas de baixa renda
familiar da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) desprovidas do serviço regular
de abastecimento de água.
Naquele ano, a Sabesp iniciou o Programa Água Legal para instalar ligações oficiais em
áreas informais na capital e na Grande São Paulo, levando água potável a moradores
que deixam de se abastecer por ligações clandestinas. A iniciativa é desenvolvida através
de contratos de performance, com a remuneração vinculada a metas estabelecidas.
No caso do contrato MO 02.253/19, a execução das obras ficou a cargo do Consórcio
Água Oeste II. O Consórcio encarou o desafio de conseguir um mínimo de 5.750
regularizações, sendo 4.000 ligações de água a regularizar, 500 ligações inativas, 500
ligações com consumo zero e 750 ligações de esgoto de maneira a resultar no
incremento de volume medido, além dos reflexos nas perdas físicas, com aumento de
receita da SABESP.
Esse trabalho foi realizado na área de atuação da UGR Butantã, que abrange 93km²,
atendendo a uma população de 1,053 milhões de pessoas, na região oeste da Capital,
englobando municípios da Grande São Paulo.
As obras de regularização foram executadas em 12 núcleos, durante um período de 15
meses, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021, verificando-se um índice de adesão
inicial próxima a 95%, com o andamento das obras, os moradores acabaram se
cadastrando para a ligação de água, universalizando o atendimento na área de atuação
do Consórcio.
Destacamos que houve uma suspensão do contrato, nos meses de março e abril de
2020, a suspensão ocorreu em função da pandemia do COVID-19. O Governo de São
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Paulo estipulou quarentena em todo o Estado e foi necessário o estabelecimento de
protocolos sanitários para aumentar a segurança dos trabalhadores e dos moradores.
Assim, as obras foram retomadas em 04/05/2020 com os procedimentos determinados
pela Sabesp sendo atendidos.
Ressaltamos que foram atendidas as políticas aplicáveis ao programa:

1

•

o escopo, classificado como Categoria “B”, não representou impacto significativo
e foram tomadas medidas para compensação e mitigação e procedimentos de
divulgação, sempre que necessárias. Por serem obras para aumentar a
disponibilidade hídrica e reduzir as perdas de água na RMSP, não houve
necessidade de licenciamento (Resolução SMA 54/2007);

•

ainda sobre o escopo, as ações foram executadas em áreas antropizadas1, não
interferindo em áreas naturais com vegetação. Também não foram realizadas
intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APP;

•

não foram encontrados sítios arqueológicos ou bens histórico-culturais
tombados;

•

quanto a remoção de famílias, todo o trabalho foi realizado sem a necessidade
de desapropriação e/ou reassentamentos involuntários, em total consonância
com as expectativas da Sabesp e a política do Banco de redução de danos.

Uma área antropizada é uma área cujas características originais foram alteradas.
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2. ÁREA DE ATUAÇÃO
No diagnóstico prévio da área de intervenção, com a ciência e consentimento da
Prefeitura quanto à oportunidade do empreendimento, foram selecionadas 12
comunidades. São elas: Piemonteses, Sete Lagos, Areião, Ponta da Praia, Kenkiti,
Pelourinho, Monforte Lemos I, Monforte Lemos II, Langanes, Diogo Pires, Panorama e
Julio Frank. Essas comunidades foram mapeadas e as localizações delas estão sinalizadas
no mapa a seguir.

Figura 2 – Identificação das 12 comunidades
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Para seleção das áreas atendidas pelo Programa Água Legal, foi utilizado como critério
o nível vulnerabilidade social, sendo escolhidas as comunidades que apresentavam
maior nível.
Essas comunidades foram indicadas pela UGR Butantã, que possui o mapeamento de
todas as áreas passíveis de regularização, dentro do seu perímetro de atuação. Essas
áreas foram elencadas pelo nível de vulnerabilidade, de acordo com o Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social – IPVS, apurado pela Fundação Seade2.
As áreas de intervenção com alta vulnerabilidade estavam inseridas no perímetro de
operação da Unidade de Gerenciamento Regional Butantã (UGR Butantã), que faz parte
da Unidade de Negócio Oeste (MO) da Diretoria Metropolitana (M) da Sabesp.
As comunidades estavam em diferentes estágios organizacionais. No Sete Lagos, por
exemplo, a ocupação é de casas em alvenaria, com arruamentos em asfalto. Já no
Monforte Lemos e no Jardim Panorama, o aglomeramento é maior, com casas de
madeirite e vielas sem qualquer cobertura.

Foto 1 e Foto 2– Rua Capitu, Núcleo Sete Lagos

2

O Seade, fundação vinculada à Secretaria de Governo, é hoje um centro de referência nacional na
produção e disseminação de análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas. Para isso, realiza
pesquisas diretas e levantamentos de informações produzidas por outras fontes, compondo um amplo
acervo, disponibilizado gratuitamente, que permite a caracterização de diferentes aspectos da realidade
socioeconômica do estado, de suas regiões e municípios e de sua evolução histórica.
(https://www.seade.gov.br/institucional/)

Página 8 de 81

Foto 3 e Foto 4 – Núcleo Jardim Panorama

Foto 5 - Núcleo Monforte Lemos

Foto 6 - Núcleo Monforte Lemos

As comunidades selecionadas possuíam características semelhantes quanto ao
abastecimento de água e esgotamento sanitário, realizados de forma inadequada,
gerando danos ao meio ambiente, o que comprometia as condições de higiene e a
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propagação de doenças, principalmente entre as crianças e idosos, que são mais
vulneráveis.
Por se tratar muitas vezes de áreas invadidas e sem infraestrutura urbana adequada, os
núcleos eram formados por vielas estreitas, em sua maioria sem asfalto e os imóveis
construídos sem nenhuma padronização e nem infraestrutura adequada de saneamento
básico.
Encontramos grande número de mulheres chefiando os domicílios, um total de 47%
considerando os 4.594 cadastros realizados. Eram mulheres solteiras, separadas ou
viúvas, com e sem filhos, algumas morando sozinhas.
De acordo com os levantamentos não foi incomum encontrar residências com
reservatórios de água. No Sete Lagos 85% dos imóveis possuíam um reservatório.
A comunidade mais vulnerável a intermitências do abastecimento é a Júlio Frank, onde
apenas 1% possui caixa d’água.
A maioria das residências eram próprias e a renda média é de 2 salários-mínimos (R$
1.100,00 o salário-mínimo em 2021). Em média há 2 adultos e 1,67 criança por casa. O
tempo de moradia variava muito, no Jardim Panorama foram encontradas famílias com
20 anos de residência, e no núcleo mais recente é, novamente, o Júlio Frank, com 3 anos.
Para uma melhor visualização das comunidades, apresentaremos a seguir a localização
de cada uma.
Núcleo Piemonteses

Figura 3 - Mapeamento Núcleo Piemonteses
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Núcleo Pelourinho

Figura 4 - Mapeamento Núcleo Pelourinho

Núcleo Areião

Figura 5- Mapeamento Núcleo Areião
Página 11 de 81

Núcleo Sete Lagos

Figura 6 - Mapeamento Núcleo Sete Lagos

Núcleo Jardim Panorama

Figura 7 - Mapeamento Núcleo Jardim Panorama
Página 12 de 81

Núcleo Kenkiti Shimomoto (Beira da Linha II)

Figura 8 - Mapeamento Núcleo Kenkiti Shimomoto (Beira da Linha II)

Núcleo Júlio Frank

Figura 9 - Mapeamento Núcleo Júlio Frank
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Núcleo Diogo Pires

Figura 10 - Mapeamento Núcleo Diogo Pires

Núcleo Ponta da Praia

Figura 11 - Mapeamento Núcleo Ponta da Praia
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Núcleo Monforte Lemos I e II

Figura 12 - Mapeamento Núcleo Monforte Lemos I e II

Núcleo Langanês

Figura 13 - Mapeamento Núcleo Langanês
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3. ESCOPO
O Consórcio Água Legal II foi contratado para executar um mínimo de:
 4.000 regularizações de água;
 500 regularizações de ligações inativas;
 500 regularizações de ligações com consumo zero;
 750 regularizações de esgoto;
 12.800m de redes de água executadas e operando;
 2.250m de rede/ramal coletivo de esgotos coletivo executados e operando.
Ao final do contrato foram executados:
 4.594 regularizações de água;
 580 regularizações de ligações inativas;
 576 regularizações de ligações com consumo zero;
 823 regularizações de esgoto;
 13.057 m de redes de água executadas e operando;
 2.390 m de rede/ramal coletivo de esgotos coletivo executados e operando.
O trabalho realizado superou a meta de regularização em 14%. O quadro abaixo resume
os resultados apresentados pelo Consórcio Água Oeste II - Contrato MO 02.253/19 no
Programa.

Origem da Ligação:
Consumo Zero
Ligação Inativa
Ligação Regularizada - Nova
Ligações de Esgoto
Total

Imóveis Visitados Meta Ligações Cadastradas no CSI
1.334
1.622
4.594
823
8.373

500 576
500 580
4000 4594
750 823
5.750 6.573

115%
116%
115%
110%
114%

Tabela 1 - Resultados do Consórcio Água Oeste II - Contrato MO 02.253/19 no Programa

Os esforços das equipes do Consórcio resultaram na recuperação de 56.274 m³ na 1ª
medição do contrato (20/04/2021 a 19/05/2021) e 64.191 m3, na 2ª medição do
contrato, período de referência 20/05/2021 à 19/06/2021, denominada Meta Aumento
VM, e na geração de 4.594 RGIs novos, criados a partir das ligações de água
regularizadas.
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Tabela 2 - Total de Ligações Executadas por Núcleo
Núcleo

Ligações Novas (Água)

Ligações Novas (Esgoto)

Piemonteses
Sete Lagos
Areião
Ponta da Praia
Kenkiti
Pelourinho
Monforte Lemos I
Monforte Lemos II
Langanes
Diogo Pires
Panorama
Julio Frank
Jd. Educandário
Parque Ligia
Total Geral

613
669
1014
411
336
88
273
98
60
147
799
62
10
14
4594

0
676
0
0
0
0
0
0
0
147
0
0
0
0
823

No Jardim Educandário e Parque Lígia foram executados os serviços de “consumo zero”
e “inativas”, por isso, não constam entre as comunidades beneficiadas com a
regularização do abastecimento. O trabalho foi pontual nesses núcleos.
O escopo do contrato exigia a execução de 750 ligações de esgotos, considerando esse
número e as comunidades que seriam beneficiadas pelo Programa Novo Rio Pinheiros,
definiu-se os núcleos Sete Lagos e Diogo Pires para execução das ligações de esgotos
pelo Consórcio Água Oeste II. As ligações foram executadas concomitantemente às
ligações de água.
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4. GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS
A implementação das atividades de meio ambiente realizadas pelo Consórcio, durante
a execução da obra, visou a mitigação de impactos ambientais inerentes a execução de
qualquer obra realizada em área habitada, percebidos pelas comunidades diretamente
impactadas na execução do escopo do contrato.
O meio ambiente é o ponto de integração entre todas as áreas envolvidas na execução
do contrato, sendo assim, todas as atividades desenvolvidas tiveram grande interface
com o trabalho de comunicação, segurança do trabalho e de engenharia, permitindo
que o Consórcio realizasse o empreendimento com resultados satisfatórios.
As iniciativas para minimizar os impactos ambientais das obras fazem parte do processo
integrado de implantação da obra, fazem parte da rotina das áreas, cada uma
aprofundando dentro das suas especificidades. Um exemplo desse aprofundamento foi
o trabalho de educação ambiental, junto aos trabalhadores do Consórcio, reforçando
conceitos e o engajamento de todos em busca de uma implantação de obra mais
orgânica possível.

4.1.

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS E CANTEIRO

As obras aqui descritas fazem parte do contrato nº 02.253/19, para prestação de
serviços de engenharia, para redução de perdas, por meio da regularização de ligações
de água e esgoto (Programa Água Legal) em áreas de alta vulnerabilidade social.
As intervenções foram executadas na Zona Oeste da Capital de São Paulo, em 12
comunidades: Piemonteses, Sete Lagos, Areião, Ponta da Praia, Kenkiti, Pelourinho,
Monforte Lemos I, Monforte Lemos II, Langanes, Diogo Pires, Panorama e Julio Frank,
conforme descrito e caracterizado no item 2 Área de Atuação.
Todos os locais são densamente antropizados e urbanizados e não estavam inseridos
em áreas de recuperação e preservação ambiental.
O canteiro montado para suporte às obras estava localizado na Rua Comendador
Francisco Chinnici, 130. Dispunha de sala para armazenamento de peças e salas de
escritório para a equipe que compõe o Consórcio Água Oeste II, além de banheiros e
ducha.
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Figura 14 - Localização do Canteiro Central

4.2.

REQUISITOS LEGAIS

A documentação ambiental referente às licenças e autorizações estão listadas na tabela
a seguir e dispostas nos anexos indicados.

Tabela 3 - Acompanhamento dos Requisitos Legais

Autorização

Serviço

Órgão
Emissor

Número

Status

Licença de Operação
(Lucimara Santos
Dias Kogl)

Locação e
movimentação
de efluentes
líquidos
Tratamento de
efluente
líquido

CETESB

Em análise

Consulta ao site
da CETESB em
11/08/2021

CETESB

32010104

Tratamento de
efluente
líquido

CETESB

32009135

Validade até:
12/01/2026
(Disponibilizado
no anexo 1)
Validade até:
26/03/2023
(Disponibilizado
no anexo 2)

Licença de Operação
(Attend Ambiental
S.A.)
CADRI – Certificado
de movimentação
de resíduos de
interesse Ambiental
(Attend Ambiental
S.A)
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Licença de Operação
(Mineradora Ponte
Alta LTDA)

Areia e
derivados

CETESB

26006262

Licença de Operação
(Itaquareia
Ambiental LTDA)

Bota Fora

CETESB

30012328

Certificado de
Regularidade
(Itaquareia
Ambiental LTDA)

Bota Fora

IBAMA

7761941

4.3.

Validade até:
24/08/2025
(Disponibilizado
no anexo 3)
Validade até:
05/02/2025
(Disponibilizado
no anexo 5)
Validade até:
14/09/2021
(Disponibilizado
no anexo 6)

LEVANTAMENTO PRÉVIO

Visitas técnicas foram realizadas em cada núcleo para caracterização do local e
planejamento das obras. As evidências fotográficas foram apresentadas nos relatórios
de acompanhamento mensais entregues à Sabesp.

4.4.

TREINAMENTOS

Os treinamentos para a força de trabalho ocorreram de forma planejada e de acordo
com necessidades específicas verificadas durante a execução das obras.
Os treinamentos foram realizados pelo coordenador operacional.
A relação de todos os treinamentos realizados, bem como as respectivas listas de
presença estiveram arquivadas e disponíveis para verificação da Sabesp por todo o
período de execução do contrato no escritório da empresa líder do Consórcio. Alguns
temas abordados foram: a pressa é inimiga da perfeição; respeite as sinalizações de
segurança; dicas para aumentar a imunidade; os prejuízos do excesso de confiança;
quedas de diferença de nível; cuidados com os joelhos.
O Consórcio acredita que uma equipe bem treinada também vai zelar por todas as
pessoas que circulam nas áreas de implantação das obras.
Também fez parte dos treinamentos das equipes as orientações para a prevenção do
Covid-19. O Consórcio buscou seguir todos os procedimentos sanitários disponibilizados
pela Sabesp e fez comunicados internos, fixados no canteiro de obras.

Página 20 de 81

Foto 7 - Treinamento Canteiro Central

Foto 8 - Treinamento Canteiro Central

Foto 9 - Treinamento Canteiro Central

4.5.

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS

A execução das obras foi acompanhada periodicamente pelo coordenador operacional
e, devido as características dos locais de intervenção, não houve registro de nãoconformidades. Como o método executivo utilizado foi vala à céu aberto, essas não
foram profundas, não houve necessidade do uso de geradores, dispensando a utilização
de bandeja de contenção, por exemplo.
Não haviam espécies arbóreos nas áreas de intervenção da obra, não sendo necessária
ações de proteção, remoção ou transposição.
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:
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Tabela 4 - Matriz de Impacto Ambiental
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA PREVENTIVA e/ou AÇÃO
NECESSÁRIA

Circulação de máquinas e
veículos / Vento Forte.

Poluição
atmosférica
(poeira).

Aspersão periódica de vias e
canteiro de obras/ Utilização de
lona nos caminhões.

Abertura de Vala e Poços

Geração de Solo /
Interferência com
tubulação de
águas, gás e
energia.

Destinação adequada para locais
licenciados e/ou autorizados /
Sondagem.

Geração de resíduos pela
mão de obra.

Destinação adequada para locais
Contaminação e
licenciados e/ou autorizados /
poluição do solo e Treinamento da mão de obra para
águas.
o 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 / Não atendimento a Autorização do município e/ou
Instalação de Canteiro de
legislação
CETESB / Compensação ambiental
Obras em APP.
ambiental.
quando determinado.

Bombeamento de água do
poço e VCA.

Assoreamento de
galerias de águas
pluviais e córregos

Execução de travessias de
córregos.

Não atendimento a
Outorga ou Dispensa de Outorga
legislação
emitida pela DAEE.
ambiental.

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

Poluição
atmosférica.

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

NÃO SE APLICA

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

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

Manutenção periódica.

Execução das obras dentro do
horário permitido por lei (08h às
16h). Informar o cliente sobre o
horário.
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Em linhas gerais, o trabalho consistiu no controle de material particulado e poeira, com
o objetivo de diminuir os impactos negativos na qualidade do ar em áreas residenciais
próximas. Algumas medidas de controle realizadas foram:
•

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;

•

Cumprimento da proibição da incineração de qualquer material nas frentes
de trabalho e qualquer outra instalação na obra

Foto 10 - Umectação de via (periódica ou pontual)

Foto 11 - Umectação de via (periódica ou pontual)

O solo proveniente das escavações das valas no período de execução das obras, quando
não reaproveitado para fechamento das mesmas valas, são classificados e
encaminhados, conforme legislação ambiental vigente, para o bota fora Itaquareia
Ambiental Ltda., cuja licença de operação encontra-se no anexo 05.
Os CTR´s estão disponíveis para consulta no escritório da empresa líder do Consórcio.
Quanto aos resíduos recicláveis, devido a pandemia e o fechamento das cooperativas,
os resíduos foram destinados para a coleta pública municipal, junto com os resíduos
orgânicos. No local do canteiro não havia coleta seletiva.
A aquisição de areia e brita também foi realizada em locais licenciados pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). A Scorpion Comercio de Areia, Pedra e
Transportes Ltda, foi a empresa selecionada para o fornecimento desses agregados. A
Scorpion por sua vez, adquire a areia e derivados na Mineradora Ponte Alta Ltda. A
Licença de Operação da Mineradora e a Declaração de Fornecimento constam dos
anexos 03 e 04, respectivamente.
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Os efluentes sanitários gerados pelas equipes de obras foram coletados pela empresa
Lucimara Santos Dias Kogl 26542359800 e tratados pela empresa Attend Ambiental
S/A. A documentação da Attend atende a legislação ambiental e constam na seção
anexos. No escritório da empresa líder do Consórcio estão disponíveis os Certificados
de Disposição Final de Efluentes e o contrato com a prestadora de serviço.
O licenciamento da empresa Lucimara encontra-se em processo de análise e até o
momento não houve uma manifestação definitiva da CETESB.

Figura 15 - Processo de Licenciamento Cetesb

Destacamos que os banheiros químicos locados possuem sabonete líquido e álcool para
higienização das mãos. Cuidados com os colaboradores foram redobrados durante a
pandemia do Covid-19.
O efluente gerado pelos colaboradores no canteiro de obras foi destinado ao sistema
público de tratamento de esgotos, sob responsabilidade da Sabesp.

Foto 12, Foto 13, Foto 14 e Foto 15 - Banheiros químicos em condições de uso
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No monitoramento periódico das áreas de intervenção o objetivo era o de identificar
riscos, oportunidades de forma antecipada e avaliar problemas ocorridos nas frentes de
serviço, com agilidade, como por exemplo, postura dos colaboradores, sinalização da
obra e impactos ao meio ambiente pela obra. Dessa forma, pudemos atuar
proativamente, sanando problemas, padronizando condutas, de forma a não ocorrerem
situações não conformes.

Foto 17, Foto 18, Foto 19 e Foto 20 - Frentes de serviço delimitadas com fita zebrada e sinalizadas com placas.

Também houve cuidado com a organização e limpeza no canteiro e frentes de serviço,
conforme fotos a seguir.
e Foto 16

Foto 20 - Materiais armazenados, organizados e
travados, se necessário, para segurança de todos.

Foto 21 - Entrada principal do Canteiro Central.
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Nas frentes de serviço, cuidados após o término dos trabalhos.

Foto 22- Varrição da frente de serviço

Foto 23 - Reestabelecimento das condições locais, após a instalação da
rede de água

Ao final das obras o cuidado com a recomposição do espaço, para que as áreas
estivessem, se não melhores, bem próximas das condições encontradas antes das obras.

Foto 24, Foto 25 e Foto 26 – exemplos do trabalho de recomposição em vielas e asfalto.
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5. COMUNICAÇÃO PARA AS OBRAS
Foram realizadas, pelo Consórcio Água Oeste II, ações nos núcleos beneficiados com o
Programa Água Legal. O objetivo era o de divulgar adequadamente as obras a serem
executadas, mantendo a população, diretamente impactada, informada a respeito de
todas as etapas do empreendimento, contribuindo para a redução da ansiedade e
expectativa da população, minimizando os atritos decorrentes das atividades.
As obras foram realizadas em pequenos trechos com o objetivo de causar a mínima
interferência no dia a dia da população. Porém, o método adotado foi o de vala a céu
aberto, com a escavação sendo feita por meio de máquina ou manualmente.
Do ponto de vista da comunicação, podemos dizer que a convivência com o pó e as valas
interferindo, mesmo que por poucas horas, no deslocamento local, foram os fatores
mais estressantes. Porém, a regularização das ligações de água com garantia à sua
qualidade e melhoria no fornecimento de água, atenuaram os ânimos.
A abordagem direta foi considerada a mais indicada e o público-alvo, definido como a
vizinhança da obra, prédios e pessoas no entorno das frentes de serviços. A metodologia
escolhida considerou o Público-alvo x Impacto x Tempo de permanência e os objetivos
estabelecidos pela Sabesp.
Por comunicação direta entendemos o contato pessoal com a vizinhança da obra. O
profissional responsável pelas atividades de contato direto com o público esteve sempre
uniformizado e identificado por meio do uso de colete e crachá.
Quanto as ferramentas de divulgação utilizadas privilegiaram materiais já desenvolvidos
pela Comunicação Sabesp e aquelas desenvolvidas pelo Consórcio, foram utilizadas após
a aprovação da Comunicação Sabesp. Destacamos que a comunicação também apoiou
as ações socioeducativas, sendo que todas as atividades e ferramentas utilizadas foram
discutidas e aprovadas pela Sabesp.
A sequência de atividades foi a mesma em cada núcleo, sempre em consonância com o
cronograma físico da obra:
•

•

•
•

Visita técnica para conhecimento da área e identificação da liderança
comunitária e outros atores sociais. As visitas, sempre que possível, foram
acompanhadas pelo técnico comunitário da Unidade de Gerenciamento
Regional. Esses profissionais auxiliaram no diagnóstico inicial e na identificação
e contato com as lideranças em cada área de intervenção;
Reunião com os moradores para apresentação do Programa, das ações a serem
executadas na comunidade e da equipe responsável. As reuniões aconteceram
presencialmente e quando houve o acirramento das restrições devido a
pandemia do COVID-19, essas apresentações foram feitas virtualmente;
Abordagem aos moradores/comerciantes, utilizando os formulários para
cadastro e disponibilizando os meios de contato com o Consórcio e Sabesp;
Acompanhamento da obra para esclarecimentos aos moradores.
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Foto 27 – Sete Lagos, 09/07/20

Foto 28 – Núcleo Areião, 07/03/20

Foto 30 – Monfort Lemos, 24/06/20.

Foto 32 – Piemonteses, 08/02/20

Foto29 – Ponta da Praia, 09/07/20.

Foto 31 – Pelourinho, 03/06/20

Foto 33 – Jardim Panorama,
19/08/20.

Foto 34 – Núcleo Kenkiti,
17/06/20.
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5.1.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

A partir da avaliação do Público-alvo x Impacto x Tempo de permanência foram
usados materiais impressos e o contato direto.
Tabela 5 - Materiais Impressos Utilizados

MATERIAL
Folheto Água
Legal
(anexo 8)
Adesivo do
Programa
(anexo 9)
Comunicado
(anexo 10)
Folheto para
individualização
de água (anexo
11)

5.2.

CONTEÚDO

DISTRIBUÍDO PARA

PERIODICIDADE

Informação sobre o
Programa

Em reuniões de
Público externo, moradores
apresentação e na
do núcleo beneficiado
1ª abordagem

Adesivo com o número de
contato

Moradores beneficiados
com a ligação de água

Após instalação da
Caixa UMA

Moradores beneficiados
com a ligação de água

Antes do início de
leitura

Moradores atendidos por
economias

Durante a obra e o
período de
monitoramento
dos resultados

Informação sobre início da
verificação de consumo pelo
TACE
Informações sobre os
benefícios da
individualização do
hidrômetro

EQUIPE DE COMUNICAÇÃO E CADASTRO DAS FAMÍLIAS

Os profissionais que se relacionaram com a comunidade foram treinados e informados
com relação às questões de saneamento. Foram selecionadas pessoas com habilidades
de comunicação para facilitar o trato com os moradores, informando-os e
conscientizando-os dos benefícios da regularização da ligação.
As equipes de contato com os moradores sempre se apresentaram uniformizadas,
usando camiseta e/ou colete e crachá em todas as áreas de obra.
As equipes foram formadas com moradores das comunidades e as contratações,
temporárias, deram prioridade para as mulheres. As seleções foram feitas a partir da
indicação das lideranças comunitárias.
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Foto 35, Foto 36, Foto 37, Foto 38, Foto 39, Foto 40 e Foto 41 – Da esquerda para direita: auxiliar no Núcleo Areião;
auxiliar no Núcleo Ponta da Praia e auxiliar no Núcleo Ponta da Praia, logo abaixo: Coordenador e auxiliar no Núcleo
Areião e dois momentos de cadastro núcleo Pelourinho. Por último, foto maior a esquerda cadastro no Núcleo Kenkiti
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5.3.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Dentre os canais de atendimento destacamos a implantação de serviço de atendimento
telefônico, divulgado e acessível às comunidades beneficiadas pelo Programa. Também
foram usados aplicativo WhatsApp. Além dos canais oficiais da Sabesp.
Todas os meios de comunicação serviram ao relacionamento com os moradores
beneficiados, permitindo o atendimento de demandas, eventuais reclamações e dúvidas
relacionadas aos serviços e obras em execução.
Todos os contatos serão agrupados em uma planilha digital, para registro,
monitoramento e controle dos dados recebidos por meio dos canais de atendimento
aos vizinhos da obra.

Figura 16 – Fluxo de atendimento das demandas

A seguir planilha com informações sobre as demandas recebidas e atendidas pelo
Consórcio Água Oeste II.
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Nº

1

2

DATA
ENTRADA

21/08/2020

27/08/2021

CANAL

e-mail

NOME

VERA

WhatsApp

RECLAMAÇÃO

HISTÓRICO

FECHAMENTO

Lama em frente da
residência

No dia 22/08 os responsáveis do Consórcio, juntamente com o líder comunitário Rômulo
foram ao núcleo Areião verificar o ocorrido e foi constatado que não houve falha nos serviços
prestados pelo Consórcio e que devido às fortes chuvas que ocorreram durante toda a
semana, houve acúmulo de lama na rua, agravado devido ao tráfego de veículos que acabou
espalhando
ainda
mais
a
lama
em
frente
da
residência
dela.
Foi explicado para a moradora os fatos ocorridos e para melhorar a situação da rua foi
lançado no mesmo dia (22/08) bica corrida para poder firmar o solo.

22/08/2020

Vazamento de água

No dia 27 de agosto, no núcleo Sete Lagos a retroescavadeira do Consórcio, no momento da
escavação acabou rompendo a rede de PVC de 75mm às 9:37 e houve vazamento de água
até que a equipe da Manobra fizesse o fechamento da água às 13:45. No mesmo dia, às 14:30
a rede foi consertada e aterrada.

27/08/2020

23/12/2020

3

23/12/2020

WhatsApp

ANTONIO

Reposição e água de
esgoto na rua

A
reposição
de
pavimento
no
local
já
foi
executada.
A caixa de esgoto da rede antiga está obstruída e esta mesma rede vem da rua Dr. João
Ferreira de Castilho Neto, onde serve de condutor de água de chuva. A prefeitura está
fazendo o recapeamento da rua e devido às chuvas dos últimos dias, está sendo lançado na
rede areia, pedra, fresa de asfalto.

4

28/12/2020

e-mail

SOLANGE

Reativação indevida de
ligação

04/01/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 04/01/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente. A supressão demorou a ser feita, pois estávamos em recesso.

04/01/2021

5

29/12/2020

e-mail

Reposição
de
pavimento e asfalto

Reposição do passeio executado no dia 30/12/20 e reposição da capa asfáltica no dia
04/01/21.
Cliente ciente e satisfeito.

04/01/2021

6

29/01/2021

e-mail

ROSELE

Reativação indevida de
ligação

01/02/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 01/02/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente.

01/02/2021

7

05/03/2021

e-mail

MARIA

Reativação indevida de
ligação

05/03/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 05/03/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente.

05/03/2021
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8

05/03/2021

e-mail

Imóvel
abastecimento

sem

05/03/2021 -Fiscal esteve no local e verificou que a ligação não está suprimida apenas o
registro
do
cavalete
que
estava
fechado.
05/03/2021- Saiu do local deixando o imóvel com abastecimento norma

05/03/2021

22/03/2021 -Fiscal esteve no local confirmou a reativação e conversou com a Sra Andressa
da Silva Delmondes. A princípio a cliente não queria que religasse a água, mas após ser
orientada a individualização das ligações a mesma preferiu deixar a o HD ativo para utilizar
em uma de suas casas de aluguel 22/03/2021 -Fiscal deixou a residência com abastecimento.

22/03/2021

9

18/03/2021

e-mail

MANOEL

Reativação indevida de
ligação

10

23/03/2021

e-mail

ALCEU

Reativação indevida de
ligação

24/03/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 24/03/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente. Sr. Alceu Fleming acompanhou a vistoria

24/03/2021

11

25/03/2021

e-mail

ELIAS

Reativação indevida de
ligação

26/03/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 26/03/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente.

26/03/2021

12

05/04/2021

e-mail

FRANCISCO

Reativação indevida de
ligação

07/04/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 07/04/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente.

07/04/2021

06/04/2021

06/04/2021

13

05/04/2021

WhatsApp

Vanessa

Vazamento da rede de
esgoto, com infiltração

05/04/2021 o colaborador Marcelo Clemente esteve no local e constatou que o vazamento
não é da rede de esgoto e sim da parte interna do cliente. Rede abaixo do nível da casa.
Cliente relutante quanto ao vazamento. 06/04/2021 Marcelo Clemente esteve junto com o
fiscal Eduardo Sabesp e demonstraram para o cliente que este vazamento vem da parte
interna do imóvel. Cliente ciente.

14

06/04/2021

e-mail

Joaquim

Vazamento de esgoto

06/04/2021 nosso colaborador Paulo Henrique esteve no local com o morador e identificou
que o esgoto dele está obstruído. Contrato do Água Legal nesta comunidade executou os
serviços de extensão de rede de água e ligação de água. Cliente ciente.
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15

06/04/2021

e-mail

Cláudia
Regina

16

06/04/2021

e-mail

Jaquelina

17

07/04/2021

e-mail

DARCILENE

18

08/04/2021

e-mail

GERALDO

19

16/04/2021

WhatsApp

-

20

21/06/2021

WhatsApp

-

Ligação de esgoto

07/04/2021 nosso colaborador Marcelo esteve no local e identificou que a rede coletora de
esgoto está no terço oposto da via com profundidade aproximada de 4,00 metros. Rua
estreita e com grande trânsito de veículos. Interliga diversos bairros da região. Para execução
do serviço a rua terá que ser interditada. Reportado para Sabesp. 09/04/2021 sugestão para
execução dos serviços, fazer ligação de esgoto em uma rede superior e lançar em um PV mais
próximo. 12/04/2021 Daniela Sabesp solicitou croqui do local. 13/04/2021 Croqui enviado.
16/04/2021 Croqui aprovado. 20/04/2021 Ligação executada.

20/04/2021

Sinistro

06/04/2021 o colaborador Marcelo Clemente juntamente com o Engenheiro Douglas,
estiveram no local e visualizaram vazamento de esgoto, caixa de inspeção do cliente estava
assoreada. Colheram água do local, se dirigiram para a Sabesp, pegaram reagente com Roney
Sabesp e não houve reação. Cliente ficou ciente.

06/04/2021

Reativação indevida de
ligação

08/04/2021 -Fiscal foi ao local, e verificou que realmente a ligação foi reativada
indevidamente. 08/04/2021 foi efetuada a supressão da ligação física e no sistema para não
gerar mais conta para o cliente.

08/04/2021

Imóvel
abastecimento

08/04/2021 -Fiscal esteve no local e verificou que a ligação não está suprimida apenas o
registro
do
cavalete
que
estava
fechado.
08/04/2021- Saiu do local deixando o imóvel com abastecimento norma

08/04/2021

Grande vazamento de
água

16/04/2021 Paulo Henrique identificou que alguém abriu os registros da Caixa Uma parte o
cliente deixou vazando. Registros fechados.

16/04/2021

Falta de água

21/06/2021 O colaborador Paulo Henrique esteve no local e identificou que a manutenção
esteve no local no 20/06/2021 para conserto de vazamento de água, abriram a vala, cortaram
a rede, fecharam as válvulas e deixaram a vala sinalizada e não executaram o serviço. Devido
o fechamento das válvulas, a Rua Armando Petrella, e as Travessas do Gordo, Beto e Petrella
ficaram sem abastecimento. Vazamento retirado e válvulas abertas. Abastecimento de água
restabelecido.

21/06/2021

sem

Tabela 6 - Reclamações registradas no contrato MO 02.253/19

Página 34 de 81

6. TRABALHO SOCIAL
Cabe iniciar esse tópico reforçando que o contrato foi executado dentro do período da
pandemia do COVID-19. As restrições impostas à circulação de pessoas e às reuniões
sociais impactaram significativamente o planejamento da equipe do Consórcio Água
Oeste II. Mesmo na fase mais flexível houve restrições a atividades em grupo, como a
realização de eventos/oficinas, sendo necessário redobrar os cuidados com a segurança
de moradores e equipe.
Entre março e junho de 2020, a Capital esteve em “quarentena”, começou a haver
alguma flexibilização, ainda assim não eram permitidas reuniões. Em dezembro/2020,
São Paulo foi classificada na fase vermelha. No primeiro semestre de 2021 a Capital
esteve entre a fase vermelha e a fase de transição.
•

Fase 1, vermelha: alerta máximo, funcionamento permitido somente aos
serviços essenciais

•

Fase 2, laranja: controle, possibilidade de aberturas com restrições

•

Fase 3, amarela: abertura de um número maior de setores

•

Fase 4, verde: abertura de um número maior de setores em relação à fase 3

•

Fase 5, azul: "normal controlado" - todos os setores em funcionamento, mas
mantendo medidas de distanciamento e higiene
NÚCLEO

INÍCIO OBRAS

TÉRMINO OBRAS

Pelourinho

06/2020

07/2020

Sete Lagos

07/2020

11/2020

Areião

06/2020

10/2020

Kenkiti Simomoto

07/2020

10/2020

Piemonteses

09/2020

04/2021

Ponta da Praia

10/2020

12/2020

Monforte Lemos

10/2020

01/2021

Jd. Panorama

10/2020

02/2021

Diogo Pires

12/2020

02/2021

Júlio Frank

12/2020

01/2021

Tabela 7 - Obras executadas durante toda a fase de restrição da pandemia do COVID-19

Como descrito no Manual de Orientação Social, “o trabalho social tem características
próprias e tende, como não poderia ser diferente, a ter uma dinâmica própria, que está
vinculada às peculiaridades e ao estágio organizacional de cada comunidade, não
existindo uma receita única nem infalível”.
Desse modo, o Consórcio Água Oeste II executou as ações nos núcleos beneficiados com
o Programa Água Legal, respeitando as características locais e seguindo as diretrizes
descritas no referido Manual.
Destacamos a seguir as ações desenvolvidas para cada diretriz orientadora:
DIRETRIZ

PRINCIPAIS AÇÕES

Estímulo ao exercício da participação cidadã e Incentivo à regularização da ligação
do controle social sobre ações relativas de água e orientações sobre o
às políticas públicas
pagamento das contas de água e o
uso do benefício
Formação e/ou fortalecimento de entidades Trabalho realizado a partir da
representativas
dos
beneficiários identificação da liderança e com
Intersetorialidade na abordagem do trabalho total apoio e participação dessa.
social
Disponibilização de informações sobre as Informações sobre o benefício da
políticas de proteção social
Tarifa Social praticada pela Sabesp.
Articulação com outras políticas públicas de Busca constante de parceria com a
inclusão social
Prefeitura, ex. criação de CEP para
as ruas
Desenvolvimento de ações visando à elevação Palestras sobre a importância da
socioeconômica, à qualidade de vida água de qualidade para a saúde e
das famílias e à sustentabilidade dos prosperidade econômica.
empreendimentos
Empoderamento de mulheres e jovens, por Contratação de mulheres das
meio
de
ações
estratégicas
de próprias comunidades e ações
fortalecimento de gênero e protagonismo juvenil específicas voltadas a esse públiconas áreas de atuação do Projeto.
alvo
Tabela 8 - Ações em atendimento das diretrizes para o trabalho social
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6.1.

PREPARANDO A INTERVENÇÃO

Como apresentado acima, antes de qualquer intervenção, a equipe do Consórcio Água
Oeste II realizou visitas técnicas para diagnóstico da área. Nessa visita, com o apoio do
técnico comunitário da UGR Butantã, era identificada a liderança que auxiliava no
processo de diagnóstico relatando as particularidades do núcleo a ser trabalhado.
Lembramos que todos os núcleos selecionados constavam de uma lista elaborada pela
Sabesp a partir de características ambientais e sociais e o enquadramento no Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).
Durante o trabalho dos agentes de informação, foi feito um cadastro com informações
sobre a família. Esse levantamento é que nos permite dizer que 47% dos lares são
chefiados por mulheres. Elas são solteiras, separadas ou viúvas; algumas têm filhos
outras moram sozinhas.
Algumas residências possuem caixa de água. No Sete Lagos 85% dos imóveis possuem
um reservatório. A comunidade mais vulnerável a intermitências do abastecimento é a
Júlio Frank, onde apenas 1% possui caixa de água.
A maioria das residências são próprias e a renda média é de 2 salários-mínimos. Em
média há 2 adultos e 1,67 criança por casa. O tempo de moradia varia, no Jardim
Panorama foram encontradas famílias estabelecidas há 20 anos, o núcleo mais recente
é, novamente, o Júlio Frank, com 3 anos. Na tabela 9 é apresentado um resumo das
características da constituição das famílias nas comunidades selecionadas.

NÚCLEO

CADASTRO

MÉDIA
ADULTOS
(RESIDÊNCIA)

MÉDIA
CRIANÇAS
(RESIDÊNCIA)

RESIDÊNCIAS
COM
RESERVATÓRIO

MÉDIA
OCUPAÇÃO
(ANOS)

Piemonteses
616
2
2
22%
Sete Lagos
669
2
1
85%
Areião
1013
2
2
75%
Ponta da Praia
410
2
1
44%
Kenkiti
334
2
1
43%
Pelourinho
88
2
1
18%
Monforte Lemos I
271
2
2
39%
Monforte Lemos II
98
2
2
28%
Langanes
60
2
2
57%
Diogo Pires
146
2
2
15%
Panorama
786
2
2
17%
Julio Frank
62
2
2
1%
MÉDIA
2
1,67
37%
Tabela 9 - Resumo de características das famílias das comunidades, após levantamento
cadastral.
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5
8
9
13
19
6
9
7
15
7
20
3
10

6.2.

IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Durante as obras, várias ações foram realizadas desenvolvendo os eixos Mobilização de
Pessoas e Organização Comunitária; Educação Sanitária e Ambiental; Geração de
Trabalho e Renda.
Reforçamos que as ações não foram realizadas indiscriminadamente, foram pensadas
de acordo com as características de organização e engajamento de cada núcleo. Todas
as ideias foram discutidas com as lideranças e sua sequência só foi possível com o aval
dessas. Ainda assim, houve pouco interesse nas oficinas para a transformação de
materiais já utilizados como potes de vidro e garrafas pet e na oficina de pães.
•

Eixo Mobilização de Pessoas e Organização Comunitária – Fortalecimento
de Gênero

Tendo em vista o grande número de mulheres respondendo pelo lar, optou-se por
trabalhar com esse grupo, realizando palestras que pudessem potencializar
competências como resiliência, comunicação, mediação de conflitos etc..

Palestra online, Mudar para transformar
Após contato com as lideranças dos núcleos Sete Lagos, Piemonteses, Areião, Kenkiti,
Pelourinho, Jd. Panorama, Ponta da Praia e Monforte Lemos I e II, comunidades onde as
equipes do Consórcio estavam atuando, foi fechado um grupo com 72 mulheres para a
palestra “Mudar para transformar”.
O evento online reuniu 13 pessoas e, além das mulheres das comunidades, foram
convidados representantes da Sabesp e do Consórcio.
Apesar do bom número de inscritas, os moradores de comunidades enfrentam
dificuldades como equipamentos inadequados e a falta de uma rede de dados que
permita os cursos online. O modelo online é visto como alternativa ao modelo
presencial, principalmente em tempos de pandemia, mas nem sempre a participação é
possível.
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Figura 17 - Prints de telas da palestra online “Mudar para transformar”, 17/09/2020
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Palestra presencial, Consumo consciente
Com a flexibilização das restrições do Plano São Paulo de enfrentamento a pandemia do
COVID-19, em 28 de novembro de 2020, foi realizada na comunidade Piemonteses, um
“Encontro de mulheres para o consumo consciente”. O evento presencial, foi realizado
em uma igreja, dentro da comunidade. Atendendo orientações da liderança
comunitária, o encontro foi num sábado, à tarde, e reuniu 27 mulheres.
O tema escolhido foi “Emoções e consumo”, uma roda de conversa com mulheres para
discutir autoimagem e economia familiar. O objetivo era o de promover o
desenvolvimento pessoal de mulheres das comunidades, discutindo suas competências
como comunicação, visão sistêmica e mediação de conflitos.
Infelizmente, o aumento do número de casos de contaminados e mortes por COVID-19,
impossibilitou que outras palestras acontecessem, uma vez que a Capital paulista em
dezembro entrou na Fase Vermelha do Plano São Paulo.

Foto 42, Foto 43 e Foto 44, - Registros
da palestra “Emoções e consumo”,
28/11/2020

Foto 45, Foto 46 e Foto 47 - Medição de temperatura, distribuição de álcool em gel e de máscaras para maior
segurança dos participantes da Palestra, em 28/11/2020.
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• Eixo Mobilização de Pessoas e Organização Comunitária – doação de kits
Em junho, o Consórcio participou de uma campanha nos núcleos Areião e Piemontese
para doação de kits de higiene para auxiliar no enfrentamento da pandemia do CONVID19.
O Consórcio contribuiu com 1.000 kits. Em cada kit detergente líquido, desinfetante,
água sanitária, sabões em pedra, sabonetes e máscara de proteção.

Foto 48, Foto 49, Foto 50, Foto 51 e Foto 52 - Imagens da doação de kits de higiene
e limpeza nos dias 6 e 13/06/2020
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•

Eixo Mobilização de Pessoas e Organização Comunitária – Fortalecimento
Comunitário

As equipes do Consórcio sempre trabalharam em conjunto com as lideranças
comunitárias, entendendo que esse é um caminho para reforçar a importância dessas
pessoas para a representatividade da população.
Outra forma de promover condutas vinculadas à melhoria da qualidade de vida foram
as ações de educação realizadas porta-a-porta disponibilizando informações sobre
conta, economia de água, pesquisa de vazamentos e outras.
Também buscou trabalhar em parceria com outras instituições como o Programa
Ambientes Verdes e Saudáveis – PAVS Oeste e a Subprefeitura do Butantã e com as
empresas responsáveis pelas ligações de esgotos, a partir do Programa Novo Rio
Pinheiros.
A seguir estão citadas algumas melhorias, as mais relevantes em relação a custo,
realizadas em parceria com as lideranças.
Durante as obras no Piemonteses, a associação de moradores iniciou a construção de
uma sede e o Consórcio contribuiu com o fechamento da laje.

Foto 53, Foto 54 e Foto 55 - Fechamento da laje da sede da Associação de Moradores
do Piemonteses
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Na comunidade Ponta da Praia, a Associação já possui uma sede. A solicitação foi a
melhoria de um dos acessos de entrada da comunidade. O Consórcio asfaltou a viela
principal.

Foto 56 - Entrada da comunidade Ponta da Praia, antes das obras

Foto 57 - Entrada da comunidade Ponta da Praia, asfaltada depois das obras

Uma ação comum realizada em todas as comunidades foi a identificação das vielas com
placas. Essas ruelas se interligam entre si e às principais vias da comunidade. Podem ser
conhecidas por ruas, travessas, becos ou vielas A, B, 1, 2, receber nomes de políticos ou
de moradores antigos ou adjetivos diversos, independente do nome, esses são escritos
em paredes ou ainda não serem escritos.
O Consórcio Água Oeste II confeccionou as placas com os nomes dados pelos moradores,
também identificou os imóveis com números. Esses novos logradouros ainda dependem
de oficialização por parte da Prefeitura. Na parceria com as lideranças, elas assumiram
a responsabilidade de falar com seu representante legislativo para a regularização.
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Foto 58 e Foto 59 - Identificação desenvolvida pelo Consórcio e implantada nas vielas e imóveis

No núcleo Sete Lagos foi solicitada construção de um muro no ponto onde será
construído um ponto de apoio para a comunidade.

Foto 60 - Muro na comunidade Sete Lagos

•

Eixo Educação Sanitária e Ambiental – Início da cobrança

Foi realizada uma reunião no núcleo Ponta da Praia para avisar aos moradores sobre o
início da apuração do consumo pelo Técnico de Atendimento Comercial Externo (TACE).
O encontro aconteceu em 05/12/2020, no campo de futebol, espaço aberto que
aumentou a segurança sanitária dos presentes. Com caixa de som e dados em folhas
fixadas num cavalete, a equipe do Consórcio, acompanhada pelo técnico comunitário
da UGR Butantã, fez uma apresentação sobre as novas instalações, focando no
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hidrômetro, formas de controlar o consumo pelo hidrômetro e pela conta de água, tarifa
progressiva por faixa de consumo, a importância da caixa de água, pesquisa de
vazamentos e economia de água, entre outros assuntos.

Foto 61 , Foto 62, Foto 63 e Foto 64 - Reunião na comunidade Ponta da Praia

Nesse mesmo dia estava agendada reunião semelhante no núcleo Monforte Lemos, mas
o tempo mudou e com as chuvas não foi possível realizar o evento em local aberto. Com
o aumento das restrições em São Paulo, seguindo orientações da Sabesp, foram
suspensos todos os eventos do tipo.
Foi desenvolvida uma estratégia de ação porta-a-porta para avisar os moradores sobre
o início da apuração de consumo pelo TACE.
Equipes do Consórcio abordaram os moradores entregando uma carta que falava sobre
os benefícios da água fornecida pela Sabesp e explicavam sobre a conta de água e a
tarifa de cobrança.
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Foto 65, Foto 66 e Foto 67 - Equipes conversam com os moradores e explicam a conta de água

•

Eixo Educação Sanitária e Ambiental – Dia Mundial da Água

Em virtude da fase vermelha, instituída pelo Governo do Estado de São Paulo, devido ao
aumento nos casos de Covid-19, a Sabesp determinou que todas as atividades
presenciais para comemorar o Dia Mundial da Água fossem canceladas. Diante disso foi
desenvolvido um infográfico, conforme imagem ao lado, enviado via WhatsApp de
moradores e comerciantes que autorizaram receber mensagens do Consórcio.
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A ação teve como objetivo estimular o reaproveitamento de garrafas pet para a
produção de vasos que, além de serem autoirrigáveis, são antimosquito e com isso
colaboram para a prevenção da dengue.
Destacamos que em todas as reuniões e contatos das equipes do Consórcio com
moradores, foram abordados temas sobre consumo consciente de água, as novas
instalações, tarifa praticada pela Sabesp, pesquisa de vazamentos e outros temas.

Figura 18 – Infográfico ensina a criar um vaso a partir de uma garrafa pet

•

Eixo Educação Sanitária e Ambiental – Novos clientes

Em todos os contatos com os moradores dos núcleos beneficiados foram passadas
informações sobre a conta de água, tarifas, canais da Sabesp para
comunicação/informação etc.
Com a finalização das obas e o início da apuração do consumo, equipes do Consórcio
intensificaram esse trabalho. Com um modelo de contas em mãos, os moradores foram
abordados para esclarecimentos sobre as contas de água.
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Foto 68 - Agentes orientam moradores
sobre conta de água

Foto 69 - Agentes orientam moradores sobre o controle do consumo e
canais de atendimento

Outra ação das equipes do Consórcio foi o acompanhamento dos TACEs nas primeiras
leituras para orientação dos moradores. Casos de alta de consumo as contas foram
recolhidas e revisadas. Os moradores também foram auxiliados nas técnicas de pesquisa
de vazamentos internos.

Foto 70 e Foto 71 - Agentes orientam moradores sobre o controle do consumo

Moradores também receberam, pelo WhatsApp, vídeos disponibilizados nas redes
sociais da Sabesp com informações sobre como alterar dados cadastrais e como fazer
uma pesquisa de vazamentos internos. Percebendo que alguns moradores têm
dificuldade com informações via vídeo, foi desenvolvido um cartão com dicas para a
pesquisa de vazamentos internos. Esse infográfico também foi enviado via WhatsApp.
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Figura 19 - Infográfico ensina a fazer pesquisa de vazamento nas
instalações internas

Ainda sobre ações voltados a formação dos novos clientes, as equipes do Consórcio
abordaram os responsáveis pelos imóveis cadastrados como economias para explicar os
benefícios da individualização do hidrômetro (anexo 11).
Todas as ações foram pensadas para formação desses novos clientes em relação aos
seus direitos e deveres.
•

Eixo Trabalho e Geração de Renda

Com a execução das obras nas comunidades a economia local foi estimulada, pois os
colaboradores do Consórcio acabam consumindo no pequeno comércio local. Também
ocorre a contratação de moradores para alguns serviços. No caso, foram contratados 04
auxiliares de serviços sociais e 2 serventes. Esses postos de trabalho são temporários,
mas contribuem com a geração de renda local.
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Para a função de auxiliar de serviços sociais, foi dada preferência para mulheres adultas,
das 4 contratações, 3 foram mulheres. Esses auxiliares atuaram em mais de uma
comunidade, o critério era estar nas imediações do local de moradia.
A seguir mais informações sobre a contratação de moradores.

Gráfico 2 - Contratação x Gênero, na função auxiliar de serviço social a preferência foi dada para
mulheres adultas

Gráfico 1 - Número total de contratações (6), por faixa etária

Em setembro, a equipe do Consórcio visitou o Instituto Ação Geral e conheceu um pouco
do trabalho social e de capacitação realizado pelos voluntários. Nessa visita foram
discutidas algumas formas de parceria e surgiu a ideia de duas oficinas a serem
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realizadas nas comunidades beneficiadas pelo Programa Água Legal: oficina de
artesanato e de pães.
O objetivo era apresentar aos moradores algumas formas para aumentarem a renda
familiar. As oficinas foram apresentadas as outras lideranças, que aprovaram a
realização das oficinas. Assim, entre novembro e dezembro de 2020, foram divulgadas
as oficinas por meio de cartazes afixados pelas comunidades e de exposição de produtos
em reuniões.
Foram três oficinas de artesanato, realizadas na fase emergencial do Plano São Paulo.
Apesar da suspensão de reuniões, o Consórcio optou por manter seu compromisso com
os moradores, pois as pessoas já haviam se inscrito. Apenas nas comunidades Ponta da
Praia, Piemonteses e Areião, houve interesse das pessoas na oficina de artesanato. A
sra. Helena, comunidade Sete Lagos, por exemplo, relatou que apenas uma pessoa
manifestou interesse nas oficinas. “O restante alega não ter tempo”, justificou ela. Para
a oficina de pão, não houve inscrições suficientes para viabilizar a formação de turmas.
Esse pequeno curso seria dado na unidade do Instituto Ação Geral, em Taboão da Serra,
e o Consórcio ofereceu transporte para os interessados.
O objetivo da oficina de artesanato era o de proporcionar aos participantes uma
oportunidade de obter conhecimentos específicos, habilidades e novas atitudes no
cotidiano para a redução de consumo e reciclagem de produtos. O reaproveitamento de
materiais, além de discutir a geração de resíduos, pode gerar uma nova fonte de renda.
A primeira foi na comunidade Ponta da Praia, em 19/12/2020. Havia 12 pessoas
inscritas, porém nenhuma apareceu a oficina. Ao ligar para os inscritos, apenas duas
pessoas justificaram, uma teve a escala de serviço alterada e foi trabalhar e a outra havia
falecido um ente da família.
Em 30/01/2021, aconteceu a segunda oficina, na comunidade Piemonteses. Para o
evento 12 pessoas se inscreveram e seis participaram. Em 25/02/2021, a oficina foi
realizada na comunidade Areião e apenas uma pessoa participou.

Foto 73 e Foto 74 – Apenas uma participante no núcleo Areião

Foto 72 - Na comunidade Ponta da Praia os inscritos não
compareceram

Os participantes da oficina no Piemonteses aprovaram a oficina e se animaram com a
possibilidade de vender seus produtos. Eles receberam material para os primeiros
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trabalhos. A sra. Mirandina Teles de Menezes disse que acreditava ser possível vender
os produtos na feira livre, próxima à comunidade.
Durante a oficina a equipe do Consórcio ouvi comentários como: “Estou amando esse
curso”, Maricelia da Paz Santos; “Ainda bem que acordei a tempo, eu ia chorar se não
tivesse feito”, Jaqueline Luisa dos Santos; “Vou colocar aqui pasta de dente, escova para
organizar o banheiro”, Bento Figueiredo.

Foto 75, Foto 76, Foto 77 e Foto 78 – Algumas cenas da oficina no núcleo Piemonteses

6.3.

FINALIZAÇÃO DA OBRA

Foi divulgado pela área de comunicação da Unidade de Negócio Oeste no boletim
interno, MO Informa, uma matéria sobre o fim da primeira fase do contrato 02.253/19,
Consórcio Água Oeste II.
Nessa matéria, foram colhidos dois depoimentos sobre a opinião dos moradores acerca
das obras realizadas.
A seguir reproduzimos a declaração dos moradores.
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Antonio Marcos Fernandes, morador da R. Dr. João Ferreira
de Castilho Neto, Sete Lagos.

“Gostaria de parabenizar a equipe da Sabesp por
terem feito o esgoto, trazendo um benefício para
a população em geral. Agradecimento a toda
equipe por terem feito esse trabalho e melhorado
a vida de muitos moradores aqui da nossa rua.”

“Agradeço à Sabesp, em especial aos técnicos comunitários,
e ao consórcio que executou a obra. Com paciência,
souberam atender a nossa necessidade. Foram exatos 12
anos, aguardando a legalização das ligações de água e
esgoto, sem custo nenhum para os moradores do
Residencial Castilho, no Jd. Sete Lagos. Tínhamos sérios
problemas com os “gatos”, não havia pressão na água e
esgoto era à céu aberto, até a chegada da Sabesp. Acredito
que foram muitas famílias beneficiadas com este projeto”.
Helena Maria Bela, vice-presidente da Associação de Moradores do Jd. Sete Lagos
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8. ANEXOS
Anexo 1 – Banheiro químico tratamento - Licença de Operação (Attend Ambiental S.A)
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Anexo 2 – Banheiro químico tratamento - CADRI (Attend Ambiental S.A)
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Anexo 03 – Jazida – Licença de Operação (Mineradora Ponte Alta LTDA)
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Anexo 04 – Jazida – Declaração de Fornecimento para a Scorpion Comércio de Areia
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Anexo 05 – Solo – Licença de Operação (Itaquareia Ambiental Ltda)
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Anexo 06 – Solo – Certificado de Regularidade (Itaquareia Ambiental Ltda)
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Anexo 07 – Solo – Declaração de Transporte (Itaquareia Ambiental Ltda)
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Anexo 08 – folheto Programa Água Legal
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Anexo 09 – adesivo com os canais de contato – Programa Água Legal
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Anexo 10 – carta anunciando o início da apuração de consumo
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Anexo 11 – Folheto sobre os benefícios da individualização do hidrômetro
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Anexo 12 – Lista de presença, palestra “Emoções e consumo”, comunidade
Piemonteses, 27/11/2020.
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Anexo 13 – Cartazes oficinas de artesanato e pão
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Anexo 14 – Lista de presença, reunião sobre início da apuração de consumo, núcleo
Ponta da Praia, 05/12/2020.
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Anexo 15 – Lista de presença, oficina artesanato, Piemonteses, 30/01/2021.

Página 78 de 81

Anexo 16 – Carta Sabesp para suspensão do contrato. Serviços paralisados entre
18/03/2020 e 03/05/2020.
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Anexo 17 – Informativos interno sobre o Coronavírus – material fixado no canteiro.
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Anexo 18 – Informativos interno sobre prevenção do Coronavírus – material fixado no
canteiro.
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