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1. INTRODUÇÃO

O Programa Água Legal é uma iniciativa da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo – SABESP para regularizar as ligações de água em
áreas com altos índices de vulnerabilidade social e abastecimento precário e
irregular, sujeitas à contaminação.
Esse programa colocou a SABESP entre as empresas vencedoras do prêmio
“Cases

de

Sucesso

em

Água

e

Saneamento

2019”

(Objetivo

de

Desenvolvimento Sustentável – ODS 6), da Rede Brasil do Pacto Global. A
premiação foi uma iniciativa da Organização das Nações Unidas – ONU que
reconheceu as melhores ações da área de saneamento no Brasil e qualificou o
debate sobre o ODS 6, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável
da água e saneamento para todas e todos (SABESP, 2019b).
A ampliação do Programa Água Legal faz parte do escopo dos componentes do
Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, que tem como objetivo
aumentar o acesso a serviços de água para populações mais vulneráveis e
contribuir para a segurança hídrica na área metropolitana de São Paulo
(SABESP, 2018c).
O financiamento para esse Programa foi aprovado pelo Banco Mundial e prevê
recursos na ordem de US$ 350 milhões, sendo US$ 250 milhões financiados
pelo Banco e US$ 100 milhões pela Sabesp. O trabalho será executado em 6
anos e tem como objetivo os programas Água Legal, Redução de Perdas,
Melhoria Ambiental da Bacia Guarapiranga e Segurança de Barragens
(SABESP, 2018c).
Este relatório tem por objetivo apresentar e documentar as ações
socioambientais vinculadas ao Consórcio Performance VGD (Empresas
consorciadas: Vita Ambiental, Gerentec e Deep), durante a execução do
Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro de prestação de serviços
de engenharia, para redução de perdas, por meio da regularização de ligações
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de água e esgoto dentro do lote 2 Programa Água Legal – UGR Billings-Santo
Amaro.
As áreas contempladas pelo escopo do Contrato foram previamente
selecionadas, considerando como requisito a condição de vulnerabilidade social,
conforme os indicadores do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, e
a necessidade de regularização dos serviços de saneamento básico de acordo
com os indicadores corporativos de perdas.
As obras consistem na supressão da infraestrutura irregular e na extensão da
infraestrutura pública de abastecimento, com execução de redes e ligações de
água e, complementarmente, com a implantação de redes e ligações de esgoto.
As ligações de esgoto serão executadas nas áreas onde o esgoto já é
encaminhado para tratamento ou que futuramente irá. Desta forma, não será
permitida a execução de ligações de esgoto em áreas que não sejam autorizadas
pela SABESP.
A justificativa para a regularização do abastecimento de água é que estas ações
além de promoverem a preservação dos recursos hídricos, promovem também
a saúde e o bem-estar da população beneficiada, por meio da disponibilidade de
água potável e da coleta e tratamento de esgoto.
As ações socioambientais vinculadas as ações de regularização garantem a
aproximação entre a SABESP e a comunidade, de maneira a que as obras
possam transcorrer sem grandes intercorrências nas comunidades, garantindo
também a manutenção da prestação de serviço respeitando aspectos
ambientais, econômicos e sociais do tripé da sustentabilidade.
O regime de execução deste Contrato é de empreitada por preço unitário. As
áreas de intervenção estão contidas no perímetro de operação da Unidade de
Gerenciamento Regional Billings – UGR Billings e da Unidade de Gerenciamento
Regional Santo Amaro – UGR Santo Amaro, que faz parte da Unidade de
Negócio Sul – MS da Diretoria Metropolitana – M da SABESP.
O escopo mínimo do Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro
previa a regularização de 3.960 ligações de água e 1.100 ligações de esgoto,
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o qual foi alcançado em menos de 12 meses. No total, somando o escopo
mínimo às ligações excedentes, foram regularizadas 6.101 ligações de água e
1.410 ligações de esgoto
Os setores de abastecimento do escopo do Contrato 00.960/18 – UGRs
Billings e Santo Amaro são em São Bernardo do Campo: Baeta Neves,
Alvarenga, São José, São Pedro, Derivação Alvarenga, Riacho Grande, Santa
Cruz; em Diadema: Nações e Real; em São Paulo: Americanópolis, Pedreira e
Jabaquara.

2. OBJETIVOS

O objetivo do presente relatório é evidenciar, por meio de relatos e imagens, que
os objetivos gerais do Programa Água Legal, bem como as metas do Contrato
00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro foram atendidos pelo Consórcio
VGD em conjunto à SABESP.

3. PROGRAMA ÁGUA LEGAL Contrato 00.960/18 – UGR Billings - Santo
Amaro

O Programa Água Legal é uma iniciativa da SABESP para regularização de
ligações de água em regiões de alta vulnerabilidade social, onde moradores são
normalmente abastecidos de modo precário por tubulações improvisadas e
sujeitas à contaminação. O propósito é levar saúde e qualidade de vida para a
população, bem como a preservação dos recursos hídricos, além de promover a
sustentabilidade

urbana

alinhados

aos

Objetivos

de

Desenvolvimento

Sustentável – ODS.
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Segundo o Marco de Gestão Socioambiental do Programa Saneamento
Sustentável e Inclusivo – MGSA, os objetivos gerais do Programa Água Legal
são (2018a, p. 38):
•

Regularizar e ampliar serviços de saneamento (por adesão voluntária ao
serviço regular) a populações hoje abastecidas por conexões irregulares.

•

Eliminar riscos de contaminação das redes de abastecimento irregulares e
melhorar as condições de saúde pública em cada núcleo atendido.

•

Estimular e promover o uso racional da água, por meio de ações
socioeducativas, contribuindo para a redução geral de perdas ocasionadas
por ligações irregulares e pelo descontrole no uso da água.

•

Tornar o serviço de abastecimento de água acessível e ao alcance da
população atendida por meio da cobrança de “tarifa social”.

•

Preservar a racionalidade do sistema comercial vinculado aos serviços
públicos de saneamento básico na área de operação da SABESP.

•

Melhorar as condições de atendimento por infraestrutura urbana para
populações

enquadradas

nas

categorias

de

alta

a

muito

alta

vulnerabilidade social, conforme os critérios do Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social (IPVS – Fundação Seade).
Entretanto, vale ressaltar que a contratação do conjunto de obras foi iniciada e
parcialmente executada anteriormente e também durante a fase inicial de
preparação do Programa Saneamento Ambiental e Inclusivo, cujo Acordo de
Empréstimo, envolvendo SABESP e Banco Mundial, foi posteriormente firmado.
Assim, durante a fase já executiva do contrato, o MGSA e seus respectivos
anexos não se encontravam ainda disponíveis, logo, não constavam dos termos
contratuais.
As atividades do Programa Água Legal demandam a realização de atividades de
natureza social, da qual fazem parte ações de educação ambiental. Além disso,
considerando que o padrão básico de contratos da SABESP inclui uma firme
atenção a aspectos ambientais relacionados às intervenções físicas e à
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informação para as aglomerações de alguma forma afetadas – todas essas
condições de maneira geral adequadas às salvaguardas adotadas pelo Banco,
houve um entendimento para que se procedesse ao exame da possibilidade de
inclusão dos valores do contrato no aporte de recursos de contrapartida da
SABESP no quadro orçamentário do Acordo de Empréstimo.
Dessa forma, a metodologia de trabalho para execução do Contrato 00.960/18
– UGRs Billings - Santo Amaro orientou-se por quatro eixos centrais (SABESP,
2018a, p. 242):
1) Acompanhamento sistemático do desenvolvimento do projeto na área,
privilegiando as ações informais com a comunidade; reuniões formais com a
comunidade como um todo e com as lideranças; assembleias, palestras
educativas; dinâmicas de grupo, etc. Sempre em concordância com as
atividades propostas para a comunidade.
2) Organização de oficinas culturais, esportivas, artísticas e educativas, com
duração e periodicidade definida, envolvendo grupos de interesses específicos
e formação de agentes multiplicadores.
3) Estímulos, recuperação, manutenção e acompanhamento (em perímetro
pré-determinado), de crédito e receita das ligações regularizadas.
4) Estabelecimento de parcerias com órgãos públicos, ONGs e entidades
privadas que venham desenvolvendo trabalhos na região, contando sempre
com a participação de lideranças das comunidades na proposição e execução
de atividades.
As atividades do Contrato foram desenvolvidas num total de 42 núcleos, 34 na
UGR Billings e 08 na UGR Santo Amaro, demonstrando uma grande área de
abrangência devido a contratações anteriores em ambas as Unidades que
regularizaram a maior parte das áreas existentes.
Os setores de abastecimento do escopo do Contrato 00.960/18 – UGRs
Billings - Santo Amaro são em:
•

São Bernardo do Campo: Baeta Neves, Alvarenga, São José, São Pedro,
Derivação Alvarenga, Riacho Grande, Santa Cruz;
7
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•

Diadema: Nações e Real;

•

São Paulo: Americanópolis, Pedreira e Jabaquara.

O período de implantação anteriormente previsto para 12 meses foi estendido e
durou 14 meses, iniciando em agosto de 2018 e sendo concluído em outubro
de 2019. Já o período de Apuração da Performance iniciou em novembro de
2019.
O escopo mínimo de 3.960 ligações de água e 1.100 ligações de esgoto foi
alcançado em menos de 12 meses, conforme Relatório Gerencial Mensal do
Contrato 00.960/18 – UGR Billings e Santo Amaro (Anexos A e B). No total,
somando o escopo mínimo às ligações excedentes, foram regularizadas 6.101
ligações de água e 1.410 ligações de esgoto, como pode ser observado na
Tabela 1.

Tabela 1 – Regularizações do Contrato 00.960/18 – UGR Billings - Santo Amaro.
Metas do Contrato 00.960/18 – UGR Billings e Santo Amaro
Metas contratuais
(Escopo mínimo)
Regularização
Inativas
Consumo zero
Ligação de esgoto
Total de ligações de água
a regularizar
Total de ligações de
esgoto a regularizar
Total de ligações

Ligações

Regularizado até outubro/2019

3.960
685
92
1.100

Regularização
Inativas
Consumo zero
Ligação de esgoto
Total de ligações de água
4.737
regularizadas
Total de ligações de esgoto
1.100
regularizadas
Total de ligações até
5.837
outubro/2019
Fonte: Elaborado a partir de Consórcio VGD, 2019.

4.376
920
805
1.410
6.101
1.410
7.511

O Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro executou quatro tipos
de atuação referentes às ligações, são elas: Consumo Zero, ligações inativas,
novas ligações de água e novas ligações de esgoto.
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O conceito Consumo Zero refere-se às ligações de água existentes que não
possuem histórico de consumo, indicando que a família abastecida não fez a
adequação da infraestrutura interna e permanece com o consumo de forma
irregular. Já as ligações inativas referem-se aos clientes que possuem débitos
com a SABESP e o contrato ao atuar nos núcleos negocia e normaliza a situação
destes clientes perante a Companhia.
No caso das novas ligações de água e esgoto são clientes que carecem de
regularização e são abastecidos por redes precárias. Vale citar que neste
contrato as ligações de esgoto estavam condicionadas às ligações de água, isto
é, só foram executadas novas ligações de esgoto para clientes da parcela de
novas ligações de água. No contrato em questão foram regularizados os núcleos
com localização conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Localização dos núcleos regularizados no
Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro.
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Fonte: UGR Billings e Santo Amaro, 2020.

Nas Tabelas 2 e 3 segue a relação de núcleos com o quantitativo de ligações
executadas e por tipo de tratativa.
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Tabela 2 – Núcleos da UGR Billings.
Quantidade de Ligações
Consumo
Nova
Nova
Inativa
0
Água
Esgoto
53
30
179
-

Núcleos
Arreião

Total por
Núcleo
262

Biquinha

-

4

149

149

153

Carati

-

1

43

43

44

Carminha

-

-

49

-

49

Cruzeiro do Sul

-

-

190

-

190

Dona Ruyce

-

-

62

-

62

Ecovias Ferraz Alvim

-

-

90

-

90

Ecovias Piratininga

-

-

238

-

238

Estoril

-

2

202

165

204

Ferrazopolis

-

-

126

126

126

Gama Neto

-

-

30

-

30

Jd do Lago

-

-

21

21

21

Jd Iraja

-

16

-

-

16

Jd Regina

-

2

-

-

2

Jd Represa

-

1

83

-

84

Jd Represa 2

-

-

17

-

17

Jd Silvina

-

-

52

52

52

Marilene

-

-

228

86

228

Montanhao

6

77

404

401

487

Jesus de Nazareth

-

1

97

43

98

Nova Diadema

-

-

18

-

18

Novas SBC

-

-

64

-

64

Paraiso

-

-

53

-

53

Pereira Barreto

-

-

82

-

82

Santa Cruz

-

99

257

-

356

São Pedro

-

-

74

-

74

Serra Das Estrelas

-

-

58

58

58

Santa Elizabeth

-

-

51

-

51

Serra Uassari

-

-

42

-

42

Skaf

-

-

192

-

192

Vitoria

-

-

97

-

97

Wagner

-

-

6

-

6

Total Geral

59
233
3.254
1.144
Fonte: Arquivo UGRs Billings e Santo Amaro, 2020.

3.546
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Tabela 3 – Núcleos da UGR Santo Amaro.
Núcleos
Alba

Quantidade de Ligações
Consumo
Nova
Inativa
Nova Esgoto
Zero
Água
15
581
-

Total por
Núcleo
596

Americanópolis*

746

671

8

3

1.425

Bernardino

-

-

21

-

21

Capuavinha

-

-

192

-

192

Gertrude Mara

-

-

54

53

54

Pedra Sobre Pedra

-

1

127

127

128

Rolando Curti

-

-

83

83

83

Santa Catarina

-

-

56

-

56

Total Geral
746
687
1.122
266
2.555
Fonte: Arquivo UGRs Billings e Santo Amaro, 2020. *Americanopolis trata-se de um setor de
abastecimento onde as ações foram pulverizadas, não exatamente um núcleo.

Verifica-se pelos quantitativos das Tabelas 2 e 3 que em alguns núcleos foram
regularizadas poucas ligações (exemplo: Wagner com 06 novas ligações de
água), o que reforça a atuação pulverizada desta contratação.

4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA ATENDIDA

A Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é formada por 39 municípios,
incluindo a cidade de São Paulo. Ocupa uma área aproximada de 8.000 km² e
abrigava um contingente populacional estimado em 21,5 milhões de habitantes
no ano de 2018 (EMPLASA, 2019).
O Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro foi desenvolvido dentro
da Diretoria Metropolitana Sul – MS, especificamente nas Unidades de
Gerenciamento Regional – UGR Billings e UGR Santo Amaro (Figura 2).

12

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Figura 2 – Localização dos núcleos regularizados no
Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro.

Fonte: UGR Billings e Santo Amaro, 2020.
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A área de atuação das UGRs é na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, segmentada
geograficamente a partir de bacias hidrográficas da sub-região Billings e
compreende parte da região Sul do Município de São Paulo e mais quatro
municípios da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP: São Paulo (Região
Sul – bairros de Diadema), São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra onde atua de acordo com as determinações da Lei Federal 11.445/07,
a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Na Figura 3 são apresentadas as áreas de atuação das UGRs Billings e Santo
Amaro. A área em cinza corresponde a regiões não administradas pela SABESP.
Figura 3 – Mapa da UGR Billings

Fonte: SABESP, 2016.

Não obstante a concentração de riquezas, a RMSP apresenta desigualdades
sociais agudas e extensivas. Conforme o Índice Paulista de Vulnerabilidade
Social – IPVS, cerca de 4 milhões de habitantes encontram-se na situação de
“alta” e “muito alta” vulnerabilidade social (grupos 5 e 6).
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As desigualdades são expressas na morfologia urbana, em distritos, bairros e
em aglomerações em larga medida marcados por forte adensamento
populacional; grande incidência de lotes residenciais de dimensões exíguas,
com precárias condições de habitabilidade e crescente apossamento de áreas
urbanas centrais ou periféricas (loteamentos de origem irregular e favelas).
Referente à caracterização das famílias verificou-se que a maior parcela dos
responsáveis pelas ligações é composta por indivíduos do sexo feminino, sendo
as mulheres responsáveis por 55% das ligações trabalhadas neste contrato.
Embora a atuação seja pulverizada as características socioambientais dos
núcleos são similares conforme pode ser verificado nas Figuras 4, 5, 6, 7 e 8.
Figura 4 – Caixas UMA1 instaladas no Núcleo Estoril – São Bernardo do Campo.

Fonte: SABESP, março/2019.

Figura 5 - Caixas UMA instaladas no Núcleo Cruzeiro do Sul – São Bernardo do Campo.

Fonte: SABESP, março/2019.

1

UMA - unidade de medição de água.
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Figura 6 – Caixas UMA instaladas no Núcleo Ecovias – Diadema.

Fonte: SABESP, novembro/2018.

Figura 7 – Caixas UMA instaladas no Núcleo Santa Catarina – Santo Amaro – São Paulo.

Fonte: SABESP, março/2019.
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Figura 8 – Caixas UMA instaladas no Núcleo Santa Catarina – Santo Amaro – São Paulo.

Fonte: SABESP, março/2019.

As habitações são na maioria construídas em alvenaria indicando uma maior
consolidação do local com grande tempo de ocupação. Os serviços executados
foram autorizados pelas respectivas Prefeituras e Secretarias competentes,
porém, a execução da ligação de água e/ou esgoto não garante os direitos à
área ocupada e as ligações foram executadas em caráter precário ficando sob
responsabilidade das autoridades competentes a regularização fundiária dos
núcleos.
Durante o levantamento e estudos para composição do contrato as autoridades
foram consultadas sobre a tratativa de reintegração das áreas ocupadas e
onde existiu esta previsão não foram executadas novas ligações. Um dos
exemplos desta tratativa é o Ofício nº 260/2018 da Prefeitura de São Bernardo
do Campo (Anexo C) dispondo de quadro relacionando os núcleos e informações
sobre suas possíveis regularizações fundiárias.
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5. METODOLOGIA

A implementação das ações socioambientais assim como dos objetivos gerais
do Programa Água Legal e das metas do Contrato 00.960/18 – UGRs Billings
e Santo Amaro alinha-se com os objetivos gerais do Programa Água Legal e
também com a maior parte das orientações do Programa Saneamento
Sustentável e Inclusivo, no tocante às preocupações socioambientais
A Governança Colaborativa é a metodologia adotada pela Diretoria
Metropolitana da SABESP (Diretoria M) para orientar as práticas de participação
social em programas, projetos e ações da Companhia, cujos resultados e a
desejada sustentabilidade dependem do envolvimento de comunidades,
organizações e empresas (SABESP, 2019a, p. 04).
Alinhado à Metodologia da Governança Colaborativa e à atuação dos técnicos
comunitários das UGRs no Programa de Participação Comunitária, foi
empregado pela equipe social contratada o Ciclo da Transformação,
metodologia socioambiental (DEEP, 2019), conforme Figura 9, compreendendo
as etapas: Conhecer, Praticar, Transferir, Transformar, Reforçar e
Despertar.
Figura 9 – Ciclo da Transformação, metodologia socioambiental utilizada pela empresa
contratada.

Fonte: DEEP, 2019.
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Essa metodologia busca formas de atuar em situações que afetam a Companhia
e os diversos atores sociais envolvidos. Nos marcos do Programa Água Legal a
metodologia de Governança Colaborativa foi utilizada pela contratada para
fortalecer as parcerias e as relações de confiança, potencializando os resultados
do trabalho social desenvolvido na vigência do Contrato 00.960/18 – UGRs
Billings e Santo Amaro.
Também foram utilizadas as diretrizes orientadoras para a execução dos
trabalhos sociais, conforme o Manual de Orientação Social define (SABESP,
2018a, p. 246 e 247):
•

Estímulo ao exercício da participação cidadã e do controle social sobre
ações relativas às políticas públicas;

•

Formação

e/ou

fortalecimento

de

entidades

representativas

dos

beneficiários;
•

Intersetorialidade na abordagem do trabalho social;

•

Disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social;

•

Articulação com outras políticas públicas de inclusão social;

•

Desenvolvimento de ações visando à elevação socioeconômica, à
qualidade de vida das famílias e à sustentabilidade dos empreendimentos;

•

Empoderamento de mulheres e jovens, por meio de ações estratégicas de
fortalecimento de gênero e protagonismo juvenil nas áreas de atuação do
Projeto.

Como eixos transversais a essas diretrizes, são importantes: mobilização,
organização e fortalecimento social, educação sanitária e ambiental e
geração de trabalho e renda (desenvolvimento socioeconômico).
Vale destacar também que o Trabalho Social desenvolvido com os beneficiários
da comunidade do Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro foi de
suma importância, pois se orientou pela preocupação de oferecer à população
um canal aberto para discussão política e técnica como meio para o exercício da
cidadania. Além disso, as ações socioambientais também estão alinhadas ao
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tripé da sustentabilidade, levando em conta os aspectos econômicos –
atividades orientadas para a geração de renda e adimplência, sociais –
atividades de apoio ao empoderamento de lideranças comunitárias e ambientais
– atividades de educação ambiental (triple bottom line ou Social, Ambiental e
Econômico) (SUSTAINABILITY, 2008; ELKINGTON, 1999 apud IPIRANGA et al.
2011).
Foram realizadas as seguintes atividades socioambientais para apoiar a
regularização dos núcleos comunitários do Contrato 00.960/18 – UGRs Billings
e Santo Amaro:
•

Mapeamento e cadastramento das lideranças comunitárias locais;

•

Mapeamento e cadastramento condições socioeconômicas de imóveis;

•

Entrevistas com moradores; Visitas porta-a-potra;

•

Mapeamento de moradores que atendiam aos requisitos para cadastro
em Tarifa Social;

•

Reuniões de Comunicação com a Comunidade;

•

Distribuição de material informativo;

•

Busca ativa por moradores;

•

Reunião com Lideranças comunitárias;

•

Plantões de Negociação de faturas em aberto;

•

Ações de Educação Ambiental – Plantão Social (redução de perdas,
educação sanitária, uso consciente da água e rede de esgotos);

•

Distribuição de Caixas D’Água;

•

Benfeitorias nas vias e vielas – Soluções para acessibilidade;

•

Grafite com Temática Ambiental nas vielas;

•

Apoio para descarte adequado de Resíduos.
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Em relação ao eixo transversal às diretrizes orientadoras para a execução dos
trabalhos

sociais

“geração

de

trabalho

e

renda

(desenvolvimento

socioeconômico)”, como as obras de regularização do Contrato 00.960/18 –
UGRs Billings - Santo Amaro foram realizadas de maneira pulverizada, pois
alguns núcleos estão localizados distantes uns dos outros (alguns no município
de São Paulo, outros em Diadema e São Bernardo do Campo), não foi possível
contratar moradores paras as vagas de encanador, ajudante ou para a equipe
social.
Como o Contrato ainda está em fase de apuração serão realizadas algumas
atividades futuras, como Palestra Virtual de Educação Financeira e Oficina
Virtual de Curriculum vitae. Estas atividades listadas no tópico 8. AÇÕES
FUTURAS têm como objetivo apoiar a comunidade na busca de recolocação no
mercado de trabalho.

5.1 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS

A realização de ações socioambientais nas áreas atendidas pelo Contrato
00.960/18 – UGR Billings - Santo Amaro, além de garantir a implementação
das obras de abastecimento de água, contribuem também para que sejam
trabalhados alguns dos 17 ODS definidos pela Organização das Nações Unidas
– ONU como parte da Agenda 2030, adotada em 2015 da qual a SABESP é
signatária. Os ODS (Figura 10) são globais e essenciais no combate à pobreza,
promoção da prosperidade e do bem-estar para todos, proteção do meio
ambiente e luta contra as mudanças climáticas (ONU, 20--).
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Figura 10 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: PNUD (20--).

Os 17 ODS são:

1. Erradicação da pobreza;
2. Fome zero e agricultura sustentável;
3. Saúde e bem-estar;
4. Educação de qualidade;
5. Igualdade de gênero;
6. Água potável e saneamento;
7. Energia acessível e limpa;
8. Trabalho decente e crescimento econômico;
9. Indústria, inovação e infraestrutura;
10. Redução das desigualdades;
11. Cidades e comunidades sustentáveis;
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12. Consumo e produção responsáveis;
13. Ação contra a mudança global do clima;
14. Vida na água;
15. Vida terrestre;
16. Paz, justiça e instituições eficazes;
17. Parcerias e meios de implementação.

5.2 Ações Socioambientais

5.2.1 Ações de Comunicação

Neste primeiro momento do Programa Água Legal a etapa “Conhecer” foi
pensada na realização da busca ativa dos moradores. A busca ativa é uma
estratégia pensada em atuar prioritariamente em territórios e regiões que
desconhecem ou não acessam determinados direitos sociais, afim de viabilizar
o acesso da população a informações e serviços. Além disso, foi observado que
com esta estratégia é possível construir um vínculo com os moradores atendidos,
afim de criar uma ideia de aproximação com os mesmos, facilitando a
abordagem e gerando mais adesões durante o atendimento. É com a busca
ativa, também, que é possível articular reuniões ou encontros, fomentando a
participação popular nas decisões da comunidade.
Além disso, após a busca ativa, seguido da obra são promovidas reuniões em
conjunto com o Líder Comunitário e/ou representante(s) e a população, afim de
socializar informações a respeito da obra e identificar dúvidas, pontos de ajuste
e particularidades de cada comunidade.
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Por meio das visitas porta-a-porta os clientes sentem-se mais à vontade para
expor seus medos e anseios, tiram todas as dúvidas e compreendem, através
de uma explicação individual, que respeita o perfil do cliente, a importância do
serviço de saneamento. Após as obras, a equipe social acompanha a leitura da
conta d’água nas áreas mais críticas e realiza em todas as áreas reuniões com
a liderança a fim de realizar alinhamentos e propor programas socioambientais.
Algumas áreas necessitam das reuniões com toda a comunidade logo no início
das obras, nestas reuniões integram a pauta:
•

O início da obra – é informado aos moradores a data de início, o período
previsto para a sua realização, as intempéries que podem ocorrer durante
este processo, entre outras informações relacionadas;

•

Como será a execução – é informado aos moradores a empresa que irá
realizar a execução da obra e o cronograma proposto; a importância da
obra na melhoria de qualidade de vida dos moradores e a importância da
mobilização popular neste processo.

O momento de busca ativa e posterior reunião tem como uma das ferramentas
de disseminação de informações as visitas e a distribuição de materiais
impressos informativos para assinatura, os quais contemplam informações a
respeito da utilização consciente da água e dos recursos naturais essenciais
para a vida, com o objetivo de facilitar a compreensão dos moradores a respeito
das informações prestadas.
Durante a busca ativa, analisamos os principais pontos de dúvidas dos
moradores e 5% dos moradores apresentam dúvidas sobre a nominação da
conta (inquilino ou proprietário); 15% dos moradores apresentam dúvidas sobre
o tratamento de esgoto e 80% dos moradores apresentam dúvidas sobre o valor
da tarifa. Apresentar as técnicas (metodologia) utilizadas para a implementação
das ações socioambientais, bem como dos objetivos gerais e metas do contrato.
Os percentuais apresentados foram retirados da atuação geral do contrato, isto
é, das duas UGRs.
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Diante dos dados apresentados, observa-se que uma parte significativa da
população atendida tem dúvida a respeito do valor da tarifa, o que demandou
um direcionamento específico na resposta dessa demanda, explicitando os
valores que estarão sujeitos a cobrança, a tarifa social, quem tem direito a ela,
como acessar, entre outros pontos.
A seguir descrevemos todas as etapas de atuação da equipe social a partir do
Ciclo da Transformação, metodologia socioambiental utilizada pela empresa
contratada.
•

Conhecer: análise da área de atuação, visita porta a porta,
preenchimento da adesão aos serviços, entrega do contrato de cliente
SABESP, mapeamento de necessidades e explicação da importância do
saneamento,

levantamento

de

dúvidas,

anseios

e

principais

preocupações com o novo serviço. Construção de valor percebido.
•

Praticar: ajuste tecnológico, inserção de possíveis perguntas importantes
ao atendimento aos clientes no APP do consórcio; implantação de redes
e medidores; acompanhamento do primeiro ciclo de leitura a fim de tirar
dúvidas da população, pois consideramos que este é o “segundo
momento crítico” para o cliente que começa a ter pela primeira vez as
contas – o primeiro é aceitar a realização da ligação regular, o segundo é
compreender a conta que começará a receber e que deverá fazer parte
de seu orçamento familiar.

•

Transferir: reuniões em cada comunidade atendida pelas ligações de
saneamento a fim de mapear possíveis temas que ficaram ainda com
dúvida, agora por parte da liderança. Quando necessário realizamos
reuniões com toda a comunidade, ou somente com os líderes
comunitários e representantes dos moradores.

•

Transformar: o consumidor em cliente, coparticipação do cliente na
mudança de realidade e juntos utilizamos criatividade, habilidade de criar
redes, capacidade de superação e experiência de vida por meio de
projetos como alguns que descreveremos a seguir.

•

Reforçar: quando necessário são realizados plantões de negociação
com as faturas em aberto, mensalmente visitas porta a porta às
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residências dos clientes inadimplentes a fim de compreender se restaram
dúvidas. Durante a fase de implantação do contrato verificamos o
percentual de justificativas para inadimplência conforme gráfico da Figura
11.
Figura 11 – Principais motivos para inadimplência (UGR Billings e Santo Amaro).

Hidrômetro não
ligado
6%
Casa em
construção
1%

Juntando contas
para pagar
11%

Morador
ausente
21%

Inquilino (avisar
proprietário)
4%

Já pagou
5%

Está atrasada,
mas vai pagar

Não sabia da
conta
19%

16%

Está
desempregado
15%

Vai no Poupa
Tempo para
negociar
2%

Fonte: DEEP, 2019.

•

Despertar: papéis na condução de um processo sustentável de
saneamento e saúde da população atendida

5.2.2 Contribuições ao Fortalecimento da Comunidade

Os moradores participaram do processo de implantação das infraestruturas de
abastecimento de água e coleta de esgoto, fortalecendo a relação democrática
nos espaços.
A equipe social do consórcio (Assistente Social e estagiária) visitou os núcleos
após a implantação das obras em reunião com os líderes locais que fizeram
alguns questionamentos, os quais são cadastrados e as tratativas já são
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encaminhadas. Por meio dos levantamentos realizados, a equipe social se reúne
para pensar em soluções para as demandas encontradas durante a execução
do contrato.
Os técnicos comunitários das UGRs, juntamente com a equipe social do Contrato
cadastraram 22 lideranças comunitárias nos núcleos regularizados na área de
atendimento da UGR Billings e 07 lideranças comunitárias na área de
atendimento da UGR Santo Amaro, conforme Quadro 1.
Quadro 1 - Lideranças Comunitárias Cadastradas Contrato 00.960/18 – UGR Billings - Santo
Amaro.
Lideranças Comunitárias Cadastradas Billings-Santo Amaro

Billings

UGR

Núcleo

Nome

Contato

Areião/Vila Sabesp

Sr. Manoel

95865-5198

Núcleo Santa Cruz

Sra. Aldeira

4358-1095 /
97527-6552

Jardim Represa

Sr. Jean (Sapinho)

98247-2025

Núcleo P'ereira Barreto

Sr. Luciano Pereira da Silva

96761-8198

Parque Estoril

Sra. Biana

99657-8145

Jardim Regina

Sr. Marco Antonio Feitosa Bezerra

95116-6106 /
95759-3147

Ferrazopolis

Sr. Pio

7151-5001 /
4339-8102

Jardim do Lago

Sr. Florisvaldo A. Oliveira

4109-1171

Jardim Jesus de
Narzareth

Sr. José (Zé Preto)

4338-4370 /
98062-8952

São Pedro

Sr. Geraldo

97100-0949

Biquinha

Sr. Ricardo José Martins

98576-8343

Montanhão

Sr. Zé da Areia

95291-9887

Cruzeiro do Sul

Sra. Marli

97957-0557

Carminha

Sra. Claudia

99255-5432

Caratí

Líder Vera

98686-9411

Marilene

Líder Pedro

95836-7273

Ecovias Piratininga

Anderson (SORRISO)

97110-2590

Ecovias Barbosinha

Luciana

98013-0057

Ecovias Ferraz Alvim

Aluízia (FOFA)

98442-2886

Dona Ruyce

Sueli

97013-2599

Serra Das Estrelas

Silvio

98649-7909

Santa Elisabeth

Severino

98635-8994
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Lideranças Comunitárias Cadastradas Billings-Santo Amaro

Santo Amaro

UGR

Núcleo

Nome

Contato

Alba

Gilberto

96080-1163

Camilo Angleria

Índio

96078-9709

Santa Catarina

Roberto

98156-3169

Capuavinha

João das Virgens

5677-9556

Postinho

Rosa

97083-6652

Americanópolis

Messias

99534-4585

Bernardino de Campos
Beto
94770-8207
Fonte: Elaboração UGRs Billings e Santo Amaro, 2020.

O objetivo principal é que a abordagem realizada com os clientes, transmita as
informações para que os moradores reflitam sobre a importância do
saneamento em suas trajetórias pessoais, na realização dos seus sonhos e em
busca de mais qualidade de vida. Além de dar uma oportunidade para que
pensem sobre suas vidas, essas reflexões também motivam a participação mais
ativa durante o processo.
Alguns dos objetivos durante a evolução da metodologia:
1.

Trabalhar a autonomia dessa população no processo de participação civil

antes, durante e pós obra, respeitando suas opiniões e posicionamentos, afim
de exercitar o ato democrático no local.
2.

Compreender os problemas ou expressões das questões sociais que

emergem em determinados locais e buscar caminhos e mecanismos que
possam responde-los.
3.

Conscientizar, informar e orientá-los a respeito de processos ligados à

interligação; como consumir de forma consciente, quem se enquadra na tarifa
social, entre outros.
4.

Resolução de dúvidas e anseios pós interligações, afim de viabilizar o

acesso a determinados direitos sociais.
Dentro dessas reuniões é possível orientar os usuários a respeito de outros
serviços da Prefeitura, como a realização do CadÚnico, a regularização dos
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nomes das ruas e CEP, o acesso a auxílio aluguel, entre outras demandas que
eventualmente aparecem e são respondidas pela equipe social.

5.2.3 Ações de Educação Ambiental – Plantão Social

O processo de busca ativa traz informações e reflexões sobre o tema ambiental,
é uma ação que fornece a possibilidade de compreensão dos moradores de que
o acesso à água, à coleta e ao tratamento de esgoto tratado são convenções
que os constituem como sujeitos de direito; o direito ao meio ambiente – como
corresponsáveis; o direito à vida; o direito ao espaço e a utilização dos recursos
humanos com qualidade e consciência.
Entende-se, assim, como parte construtiva das ações de educação, pois lida no
tocante das percepções que a população fundamenta durante toda a sua vida,
construindo novas perspectivas a respeito do tema e novas interações pautadas
na conscientização crítica do público usuário.
Além disso, o consórcio, quando necessário, viabilizou Ações de Plantão
Social, com os núcleos atendidos, onde foram realizadas orientações,
esclarecimentos de dúvidas e socialização de informações a respeito da
regularização do núcleo, a importância do meio ambiente, a melhoria da
qualidade de vida intrínseca aos recursos naturais, entre outros.
Por ser um plantão móvel e estrategicamente localizado (em áreas de
considerável movimentação popular), amplia-se a possibilidade de acesso dos
moradores às informações prestadas e gera um processo de coletivização
destas informações, onde os próprios moradores começam a ser os portadores
deste conhecimento, abrindo possibilidade para a sociabilidade dentro da
comunidade.
Os principais objetivos dos plantões sociais neste contrato foram:
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1.

Dialogar com a população a respeito da importância da interligação; da

água e do esgoto tratado e como isso impacta em sua vida, no meio ambiente,
em sua totalidade.
2.

Retirar eventuais dúvidas a respeito do processo de interligação ou

demais questões que possam surgir.
3.

Fomentar a participação social no tema, de modo que a população seja

detentora da informação e a multiplique na relação com a comunidade.

Reuniões de Comunicação e Visitas Porta-a-porta

Foram desenvolvidas ações socioambientais em consonância com o descrito na
metodologia deste relatório. Durante as etapas de Transformar e Reforçar foram
realizadas as reuniões com lideranças e moradores dos núcleos trabalhados
antes e após a execução dos serviços de regularização para informar as
atividades, seus benefícios e esclarecer as dúvidas já esplanadas anteriormente
(Figura 12).
Figura 12 – Reunião com moradores do Núcleo Ferrazópolis – São Bernardo do Campo

Fonte: Consórcio VGD, abril/2019.
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Como as reuniões não puderam atingir toda a população dos núcleos foram
necessárias ações em horários distintos (Figura 13) para informar e esclarecer
moradores que não puderam comparecer às reuniões devido aos seus afazeres
pessoais. Sendo assim, tivemos visitas porta-a-porta em horários noturnos
alcançando a totalidade de moradores dos núcleos.
Figura 13 – Equipe do Consórcio no Núcleo Alba – São Paulo

Fonte: DEEP, fevereiro/2019.

Distribuição de caixas d’água

Devido as condições de vulnerabilidade social as moradias dos núcleos
trabalhados são caracterizadas pela ausência das soluções técnicas tradicionais
e dispostas nas normas vigentes. Uma das carências observada foi a falta de
reservação de água em parte dos imóveis. A solução adotada para essa situação
que proporcionou um incentivo aos moradores para adequarem-se foi a doação
de caixas d’água, contribuindo para o aumento da segurança hídrica da
população (ODS nº6).
Foram distribuídas 470 caixas d’água no Núcleo Alba e 180 no Núcleo Santa
Catarina (UGR Santo Amaro) entre os meses de junho a setembro de 2018
(Figuras 14 e 15).
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Figura 14 – Equipe do Consórcio distribuindo caixas d’água no Núcleo Alba – São Paulo

Fonte: Consórcio VGD, junho/2019.
Figura 15 – Equipe do Consórcio distribuindo caixas d’água no Núcleo Alba – São Paulo

Fonte: Consórcio VGD, setembro/2019.
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Benfeitorias

Foram possíveis neste contrato melhorias físicas nos núcleos localizados nas
partes mais urbanas das UGR’s. No Núcleo Alba foram realizadas melhorias de
acessibilidade às vielas com reparo em passeios, não somente nos trechos do
passeio onde foram instaladas redes e sim em sua totalidade. Uma solicitação
dos moradores que também foi possível atender neste contrato é a execução de
asfalto em parte das vielas atendidas e regularizadas levando mais conforto,
saúde e bem-estar (ODS nº 3) aos moradores do núcleo.
Figura 16 – Antes (esquerda) e depois (direita) do passeio no Núcleo Alba – São Paulo

Fonte: Consórcio VGD, abril/2019.
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Figura 17 – Execução de asfalto na viela do Núcleo Alba – São Paulo

Fonte: Consórcio VGD, junho/2019.

Grafite

Seguindo a metodologia aplicada no tocante à fase de “Reforçar” é importante
conscientizar a população atendida pelo programa da importância que a água,
como bem imprescindível à vida humana, possui e que a sua utilização deve ser
consciente e evitando ao máximo o desperdício.
As redes de distribuição de água que ficaram aparentes em algumas vielas por
inviabilidade técnica de serem executadas pelo método tradicional de vala à céu
aberto e enterradas. Para reforçar a importância da água na vida das pessoas e
mitigar possíveis vandalismos nas redes de distribuição de água que ficaram
aparentes o Consórcio executou grafites em algumas áreas do Núcleo Santa
Catarina, um trabalho de valorização da rede e camuflagem da rede aérea para
que não haja vandalismo e haja valorização do saneamento.
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Por conta dessas ações a população têm procurado os funcionários para elogiar
o trabalho artístico e também sanar dúvidas a respeito do saneamento. Os
moradores escolhem o desenho de acordo com sua preferência de forma que
esteja alinhado ao tema ambiental.
Figura 18 – Grafite executado no Núcleo Santa Catarina – São Paulo

Fonte: Consórcio VGD, setembro/2019.
Figura 19 – Grafite – Grafite executado no Núcleo Santa Catarina – São Paulo

Fonte: Consórcio VGD, setembro/2019.

Ação de Conscientização - Descarte Adequado de Resíduos
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Ainda no Núcleo Santa Catarina foi identificada a disposição dos resíduos
orgânicos produzidos pelos moradores de maneira inadequada. Mesmo
possuindo o serviço de coleta seletiva oferecido pelo Governo, os moradores
criaram pequenas áreas para aglomeração dos resíduos e posterior retirada
pelas empresas contratadas.
O resíduo exposto ao nível do solo era de fácil acesso para animais e insetos o
que oferecia um risco à proliferação de doenças. Para atendimento desta
demanda o Consórcio doou lixeiras para a disposição e concentração dos
resíduos sólidos produzidos pelo núcleo. (ODS nº 3 e 6).
Figura 20 – Recebimento da lixeira pelo líder comunitário no Núcleo Santa Catarina – São
Paulo

Fonte: Consórcio VGD, setembro/2019.

36

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Impactos das obras
Por se tratar de obras de implantação de redes de água de pequenas dimensões,
não demandando aprovações junto aos órgãos ambientais, e de sistemas
construtivos de baixíssimos impactos quanto a movimentações de terra, bem
como quanto à utilização de equipamentos pesados, não foram identificados
impactos ambientais relevantes (Quadro 2), portanto não sendo demandadas
ações mitigatórias.
O padrão de contratos SABESP já contém, em suas cláusulas, e conforme já
observado, exigências no tocante às contratadas treinarem sua mão de obra e
incorporarem exigências das legislações ambientais e sociais (por exemplo,
vedação à contratação de mão de obra infantil).
Todas as obras tiveram destinação adequada de resíduos eventualmente
gerados. Quanto ao resíduo gerado pela abertura das valas, ele é reaproveitado
no aterro da vala.
Os potenciais impactos do Programa Água Legal são predominantemente
positivos. De modo diverso, durante a fase de obras, portanto com efeitos
temporários, ocorrem ou podem vir a ocorrer intermitências no abastecimento.
No contato com a população, todavia, há alerta prévio e esclarecedor sobre essa
possibilidade. Esse alerta é realizado com a distribuição de panfletos de
comunicação de corte da rede clandestina.
Por sua vez, vários aspectos positivos podem ser mencionados, indicando a
característica inclusiva do Programa:
•

Extensão do abastecimento público, em condições de regularidade,
qualidade e de modicidade tarifária (enquadramento na categoria de Tarifa
Social das novas ligações), a famílias de baixa e baixíssima renda;

•

Consequente elevação de níveis de qualidade de vida;

•

Trabalho

Social

desenvolvido

e

a

participação

comunitária

na

compreensão dos objetivos do Programa, na valorização das obras e das
estruturas e instalações implantadas;
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Quadro 2 – Matriz de Impacto e Riscos Ambientais - Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro.
CONTRATO 00.960/18 – UGRS BILLINGS - SANTO AMARO LOTE 2
SENSIBILIDADE

RISCO/
IMPACTO
AMBIENTAL

HOUVE
IMPACTO

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

Pequena

Temporário

Média

Permanente

DURAÇÃO
IMPORTÂNCIA

REVERSIBILIDADE
Curta

Significativa
(SIM OU
NÃO)

Reversível
Média

não significativa
Grande

Irreversível

Presença de áreas
sensíveis e possíveis
impactos com a obra

Irreversível

(APAs, reservas ou
resíduos de mata
atlântica, etc)

Longa

MITIGÁVEL
NÃO
MITIGÁVEL

MEDIDAS
ADOTADAS DE
MITIGAÇÃO OU
COMPENSAÇÃO

Poeira

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Lavagem das ruas

Resíduos da
obra

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Quantidade pouco
significativa e
reaproveitada

Resíduos m.
De obra

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Quantidade pouco
significativa ou
nenhuma

Supressão de
vegetação

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Falta de
sinalização p/
pedestres

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Feita sinalização
apropriada para
pedestres

Obras em
APP sem
ocupação

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Poda de
árvores

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Impacto em
cursos
d’água

Não

-

-

-

-

-

-

-

-
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CONTRATO 00.960/18 – UGRS BILLINGS - SANTO AMARO LOTE 2
SENSIBILIDADE

RISCO/
IMPACTO
AMBIENTAL

HOUVE
IMPACTO

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

Pequena

Temporário

Média

Permanente

DURAÇÃO
IMPORTÂNCIA

REVERSIBILIDADE
Curta

Significativa
(SIM OU
NÃO)

Reversível
Média

não significativa
Grande

Irreversível

Presença de áreas
sensíveis e possíveis
impactos com a obra

Irreversível

(APAs, reservas ou
resíduos de mata
atlântica, etc)

Longa

MITIGÁVEL
NÃO
MITIGÁVEL

MEDIDAS
ADOTADAS DE
MITIGAÇÃO OU
COMPENSAÇÃO

Poluição de
veículos

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Buracos

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Pequena

Sim

Reposição
concomitante a
execução

Dificuldade de
trânsito p/ as
pessoas

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Pequena

Sim

Implantação de faixas
exclusivas para
pedestres

Dificuldades
para
comércios

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Pequena

Sim

Trabalhos realizados
em horários
alternativos quando
necessário

Abertura de
valas

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Pequena

Sim

Utilização de
escoramento e
utilização de EPIs

Sim

Comunidade foi
comunicada, através
de reuniões de
conscientização

Barulho
(pessoas e
maquinas)

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Pequena
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CONTRATO 00.960/18 – UGRS BILLINGS - SANTO AMARO LOTE 2
SENSIBILIDADE

RISCO/
IMPACTO
AMBIENTAL

HOUVE
IMPACTO

MAGNITUDE

TEMPORALIDADE

Pequena

Temporário

Média

Permanente

DURAÇÃO
IMPORTÂNCIA

REVERSIBILIDADE
Curta

Significativa
(SIM OU
NÃO)

Reversível
Média

não significativa
Grande

Irreversível

Presença de áreas
sensíveis e possíveis
impactos com a obra

Irreversível

(APAs, reservas ou
resíduos de mata
atlântica, etc)

Longa

MITIGÁVEL
NÃO
MITIGÁVEL

MEDIDAS
ADOTADAS DE
MITIGAÇÃO OU
COMPENSAÇÃO

Substâncias
poluentes

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Acidentes com
veículos

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Sim

De acordo com os
procedimentos, a
reposição foi realizada
seguindo os padrões
existentes antes das
obras

Recomposição
adequada de
pavimentos

Sim

Média

Temporário

Não significativa

Média

Reversível

Pequena

Fonte: Elaborado por UGR Billings e Santo Amaro, 2020.
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•

Reconhecimento de alguma forma institucional da aglomeração, com a
emissão de conta referenciada a endereço residencial (conta, que por sua
vez, torna-se comprovante de endereço);

•

Efetivação de mais um passo em direção à universalização da cobertura
com os serviços (abrangendo a cidade formal e a cidade informal).

Há, também, ganhos operacionais e comerciais: a eliminação de perda física e
comercial de vazões; a recuperação de receita; a preservação da integridade do
sistema comercial, ampliando a sua aderência à cidade informal e à renda média
exígua de contingentes populacionais expressivos.
As obras são de baixo impacto, uma vez que em sua grande maioria são áreas
topograficamente irregulares e ou desniveladas, além disso o arruamento
também é de forma precária e em muitos casos as ruas são extremamente
estreitas. Assim, são exigidas obras de cunho manual, ainda que sejam
promovidas ações para minimizar impactos nos locais precedidos de obras. No
Contrato 00.960/18 – UGRs Billings - Santo Amaro em questão, não houve a
necessidade de reassentamento.
De acordo com a resolução SMA 54 de 19/12/2007, que dispõe sobre
licenciamento de empreendimentos urbanísticos e de saneamento considerados
de utilidade pública e de interesse social, como se trata de intervenção
executada em área de vulnerabilidade social e com redes de diâmetro inferior a
1000 mm, não há necessidade de licença, conforme Art. 6 da resolução.

6. RESULTADOS

6.1 Resultados – Disponibilidade Hídrica e Perdas

As metas contratuais foram estabelecidas conforme estudos e consulta ao poder
concedente levando em consideração a viabilidade técnica e social das áreas
abrangidas pela presente contratação. Com as regiões mapeadas e mensurados
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os quantitativos bases, foram elaborados o escopo e as metas conforme Tabela
4.
Tabela 4 – Metas contratuais com número de ligações e Volume Micromedido.

Tipo de ligação

Ligações por UGR
Billings

Santo Amaro

Total

Regularização de água

3.060

900

3.960

Inativa

600

85

685

Consumo 0

60

32

92

Regularização de Esgoto

970

130

1.100

Volume Micromedido (M³/Mês)

42.398

12.697

55.095

Fonte: Termo de referência Contrato 00.960/18 – UGRs Billings - Santo Amaro – SABESP,
2018.

O volume de recuperação de 55.095 m³/mês foi considerado como incremento
no Volume Micromedido.
Por tratar-se de um contrato de performance o Consórcio é obrigado a cumprir
os quantitativos estabelecidos na Tabela 4. Porém, existe a possibilidade de
superar estes valores caso acredite que seja necessário para cumprimento da
meta de volume de recuperação.
Para o resultado socioambiental quanto maior o parque de atuação do contrato
mais abrangente será o benefício para a população. Conforme as Tabelas 2 e
3 pode-se verificar um total de ligações novas de água de 4.366 unidades,
superando a meta de 3.960 disposta na Tabela 4. A vantagem desta atuação
abrangente para o Consórcio é que caso ele ultrapasse a meta de volume de
recuperação ele será remunerado por essa parcela superior em até 20%.
Atualmente, o Contrato 00.960/18 – UGRs Billings - Santo Amaro encontrase em fase de Apuração da Performance e os volumes e percentuais de alcance
da meta estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Volumes recuperados e percentual de Alcance da Meta
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Mês

Volume (m³)

Percentual de Alcance

nov/19

66.255

120%

dez/19

66.506

121%

jan/20

68.781

125%

fev/20

66.990

122%

mar/20

70.992

129%

abr/20

71.245

129%

mai/20

70.583

128%

jun/20

79.945

145%

jul/20

68.062

124%

Total de Volume e Média
Mensal da Meta

629.359

127%

Fonte: SABESP, 2020.

Vale citar que o volume recuperado até o momento (629.359 m³) é capaz de
abastecer mais de 104 mil habitantes por mês se considerado um volume de
200 litros/habitante/dia.

6.2 Resultados – Ações Socioambientais

A contratação explanada neste relatório executou 4.376 novas ligações de água
atingindo aproximadamente 17.504 clientes diretamente levando o acesso a
água de qualidade e com regularidade no abastecimento. O impacto na
qualidade de vida e saúde destas pessoas é direto e foi perceptível para os
clientes durante a pesquisa desenvolvida pelo Consórcio.
Para mensurar quantitativamente foi executada pesquisa porta a porta em 100%
das residências onde executamos as novas ligações de água e esgoto e 85%
dos moradores sentem que os serviços de saneamento nas áreas de intervenção
do Projeto atendem às suas necessidades. 9% afirmam que não faz diferença a
regularização das ligações de suas casas, pois não podem pagar e 6% dizem
que querem ver após a ligação finalizada como será o dia a dia das contas e
pagamento.
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Figura 21 – Equipe do social executando acompanhamento da primeira leitura e pesquisa no
Núcleo Pereira Barreto – São Bernardo do Campo

Fonte: Consórcio VGD, agosto/2018.

Conforme os quantitativos citados acima verificamos que a percepção da
população atingida pelas ações é positiva e a maior parcela entende o resultado
que o acesso ao saneamento de qualidade terá em suas vidas pessoais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado, pode-se concluir que o trabalho socioambiental
desenvolvido junto às comunidades nas quais foram realizadas as obras do
Programa Água Legal – UGR Billings e Santo Amaro vem atingindo seus
objetivos. Foram realizadas ações e atividades que buscaram garantir o
envolvimento e a participação da comunidade na valorização das obras. Os
benefícios inclusivos do trabalho social e de melhoria da qualidade de vida das
pessoas seguramente auxiliou nos resultados do Contrato em questão.
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8. AÇÕES FUTURAS

8.1 Plano de Ações Socioambientais – Programa Água Legal Banco
Mundial

O Trabalho Social posterior às obras visa à sustentabilidade do conjunto dos
objetivos do Programa, desde o propósito de seguir em direção à universalização
da prestação dos serviços, passando pela manutenção de condições comerciais
de adimplência por parte das novas famílias usuárias, até a preservação da
racionalidade do sistema comercial da SABESP (SABESP, 2018a, p. 40).

Trabalho Social em tempos de pandemia da COVID-19
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou
a COVID-19 como uma pandemia. As medidas de combate contra essa doença
causada pelo novo coronavírus incluem lavar com frequência as mãos com água
e sabão ou álcool em gel, cobrir a boca com o antebraço ao tossir ou espirrar,
utilizar máscara ao sair de casa e a suspensão de atividades presenciais para
serviços não essenciais (OPAS, 2020; MORAES, 2020).
As obras e os serviços de saneamento, bem como as atividades de trabalho
social, são exemplos de serviços que devem continuar sendo realizados no
cenário atual, porém seguindo todas as recomendações para evitar
aglomerações.
Diante desse contexto, as atividades de Trabalho Social serão adaptadas ao
distanciamento social. Ainda assim, faz-se necessário registro fotográfico de
todas atividades, bem o registro de lista de presença. Para as ações realizadas
virtualmente, o registro será feito com captura de tela durante a atividade. A lista
de presença deverá ser conferida no momento de autorizar o acesso à sala
virtual das atividades e reuniões.
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Para as distribuições de material educativo físico e etc., e caso haja a
necessidade de alguma visita para cadastramento de novos clientes, deve ser
dada atenção para a obrigatoriedade da utilização de máscaras e a higienização
frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70°. Recomenda-se também
o uso de face shield e luvas.
Para manter a aproximação com a comunidade e suas lideranças a UGR Billings
em parceria com a Unidade de Negócio Sul - MS está programando as seguintes
ações socioambientais:
•

Visita virtual aos Laboratórios do Controle Sanitário Sul;

•

Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades;

•

Oficina Virtual de Composteira;

•

Palestra Virtual Sobre os ODS;

•

Palestra Virtual de Educação Financeira;

•

Oficina Virtual de Tsuru;

•

Oficina Virtual de Curriculum vitæ;

•

Oficina Virtual de horta vertical e para pequenos espaços;

•

Distribuição de kits de higiene; e

•

Distribuição de material educativo digital.

Visita virtual aos Laboratórios do Controle Sanitário Sul
As lideranças comunitárias terão a oportunidade de visitar virtualmente os
laboratórios do Controle Sanitário Sul e conhecer um pouco do trabalho da
SABESP para garantir a qualidade da água chega até às residências.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal na MS.
Duração: 1h30min - apresentação e espaço para dúvidas.
Parceria com Controle Sanitário Sul MS e MA.
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Reunião Virtual de Alinhamento com as Comunidades
O técnico comunitário e as lideranças da UGR Bllings e Santo Amaro abrirão um
espaço virtual para as lideranças comunitárias possam trazer suas dúvidas,
sugestões e um feedback sobre a implantação do programa. A reunião será
importante para monitorar o grau de satisfação da população e sanar alguma
dúvida e ou demanda das lideranças.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal UGR Billings
e UGR Santo Amaro.
Duração – 1h30min
Parceria – técnico comunitário e lideranças UGR Billings e UGR Santo Amaro

Oficina Virtual de Composteira
Seguindo as referências de temas norteadores para as atividades sociais do
Manual de Orientação Social (SABESP, 2018pág. 244), será realizada uma
oficina virtual de compostagem para trabalhar o tema do descarte adequado de
resíduos domiciliares.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendida pelo Água Legal na MS.
Duração – 1h30min.
Parceria – UGR Billings e UGR Santo Amaro.

Palestra Virtual Sobre os ODS
Os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis - ODS”, um dos eixos
orientadores do MGSA, definidos no Pacto Global da Organização Nações
Unidas - ONU, do qual a SABESP é signatária, e que estabelece diretrizes para
a busca da superação das desigualdades no mundo, mediante desenvolvimento
com sustentabilidade (SABESP, 2018, p. 242).
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Será realizada novamente a Live sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentáveis – ODS para mostrar para a população uma abordagem geral e o
compromisso do Programa Água Legal com o atingimento de algumas metas do
desenvolvimento sustentável. A palestrante será a técnica comunitária, Ana
Maria
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal na MS.
Duração – 1h30min.
Parceria – técnica comunitária da UGR Interlagos e técnico comunitários e
lideranças da UGR Billings e UGR Santo Amaro.

Oficina Virtual de Tsuru
O tsuru é considerado o pássaro mais velho do mundo pela mitologia japonesa,
com uma expectativa de vida de 1.000 anos. Por isso ele é símbolo de juventude,
saúde e longevidade. Unindo essa simbologia à arte de dobrar papel (origami),
há uma lenda de que quanto mais origamis uma pessoa que está hospitalizada
fizer, mais rápida é a sua recuperação. Por isso, visitantes, amigos e parentes
que visitam pessoas nos hospitais costumam oferecer papeis para fazer origami
de tsuru (MUNDO-NIPO, 2012).
Outra lenda existente no Japão é a de que a pessoa que faz 1.000 origamis de
tsuru terá seu pedido realizado. Essa lenda foi reforçada pela história de Sadako
Sasaki, uma menininha que tinha 2 anos de idade quando foi lançada a bomba
atômica em Hiroshima, 5 de agosto de 1945. Sadako sobreviveu a esse
acontecimento, mas em sua fuga teve contato com uma chuva radioativa e essa
exposição lhe trouxe como consequência uma leucemia (MUNDO-NIPO, 2012).
Em agosto de 1955, Sadako foi internada e sua melhor amiga lhe contou a lenda
dos 1.000 tsurus em uma visita ao hospital. Diante dessa lenda, Sadako decidiu
dobrar 1.000 tsurus com a esperança de que lhe fosse concedida a sua cura,
mas em um determinado momento a menina entendeu que sua doença foi
consequência da guerra. Por isso ela passou a desejar a paz para toda a
humanidade, acima de sua cura (CAÇADORES DE LENDAS, 2013).
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Por atualmente ser um período de pandemia, a proposta da atividade é que
inspirados e inspiradas pela lenda dos 1.000 tsurus, será realiza uma oficina de
origami para passar uma mensagem de paz e esperança para comunidade.
Público-alvo – Lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS e seus
filhos.
Duração 01h30min.
Parceria UGR Billings, UGR Santo Amaro e Planejamento Técnico Sul SABESP.

Palestra Virtual de Educação Financeira
Será oferecida uma Palestra Virtual de Educação Financeira em plataforma
digital para as lideranças comunitárias. A ideia é auxiliar as pessoas na
administração dos seus rendimentos, investimentos e no planejamento de seus
gastos, de maneira que possam replicar estes conhecimentos par aas suas
comunidades.
Público-alvo – Lideranças Comunitárias das UGRs Billings e Santo Amaro.
Duração – 02 horas
Parceria – UGR Billings e Departamento Financeiro da Unidade de Negócio Sul

Oficina Virtual de Curriculum vitæ
Aproveitando a demanda da comunidade para a necessidade elaborar
adequadamente um Curriculum vitæ, será realizada uma oficina virtual de
elaboração deste documento. A ideia é que seja produzido também material
digital que possa ser disponibilizado pelas lideranças para a comunidade, caso
seu acesso à internet seja limitado.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS.
Duração 01h30min.
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Parceria – UGR Interlagos, Recursos Humanos Sul SABESP e UGR Billings e
UGR Santo Amaro.

Oficina Virtual de horta vertical e para pequenos espaços
A ideia da oficina é oferecer dicas simples para que as lideranças possam
replicar para suas comunidades, para que as pessoas possam produzir alguns
alimentos em suas residências aproveitando inclusive talos e sementes dos
alimentos que consomem.
Público-alvo – lideranças comunitárias atendidas pelo Água Legal MS.
Duração: 01h30min
Parceria – UGR Billings, UGR Santo Amaro e Hortas Comunitárias MA SABESP.

Distribuição de kits de higiene
Deve ser desenvolvida uma distribuição de kits de higiene (álcool em gel, água
sanitária, sabonete em barra e detergente) acompanhado de material informativo
incentivando o reforço das medidas de higiene, além de material corporativo
SABESP.
A ação deve ser realizada em parceria com o voluntariado das UGR Billings e
UGR Santo Amaro.
O técnico comunitário da SABESP deverá avaliar quais núcleos (um ou dois)
mais carente e solicitar às lideranças comunitárias os nomes das famílias mais
carentes destas comunidades (cerca de 50 ou 100 pessoas por núcleo).
Para evitar aglomerações, deve-se listar anteriormente as famílias a serem
beneficiadas e a doação deverá ser feita para a mulher responsável pela família.
Público-alvo – eleger um ou dois núcleos mais e distribuir kits de higiene para as
pessoas mais carentes.
Parceria – UGR Billings e UGR Santo Amaro e suas equipes de voluntariado.
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Distribuição de material educativo digital
A Superintendência de Comunicação – PC vem produzindo materiais educativos
digitais para divulgação nas redes sociais.
Até o momento, foram produzidos em parceria com a Maurício de Sousa
Produções dois vídeos e 12 tirinhas com a Turma da Mônica. Foram produzidos
também vídeos com o Ciência em Show.
O técnico comunitário deverá divulgar o material para as lideranças
comunitárias. É necessário recomendar às lideranças comunitárias que este
material seja divulgado entre suas comunidades, se possível informar.
Para todas as oficinas e atividades virtuais será produzido um material
informativo digital que que possa ser divulgado para a parcel da comunidade que
não possui pacote de internet que permita acompanhar as atividades virtuais.
É importante destacar que todo material distribuído para a comunidade deve
estar em consonância com a Comunicação Corporativa SABESP.
Público-alvo – Lideranças comunitárias
Parceria – Unidade Sul - MS e Comunicação Corporativa SABESP – PC

No Quadro 3 é apresentado um cronograma para execução das ações
socioambientais virtuais programadas. Vale ressaltar que a programação pode
sofrer alterações.
Quadro 3 – Cronograma de Ações Socioambientais Virtuais
Acompanhamento Programa Água Legal – UGRs Billings e Santo Amaro.
Cronograma Ações Socioambientais - Virtuais Acompanhamento Programa Água Legal
Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro

Atividade

set/20

out/20

nov/20

dez/20

Distribuição de material educativo digital
Reunião Virtual de Alinhamento com as
Comunidades
Visita Virtual aos Laboratórios do Controle
Sanitário Sul
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Cronograma Ações Socioambientais - Virtuais Acompanhamento Programa Água Legal
Contrato 00.960/18 – UGRs Billings e Santo Amaro

Atividade

set/20

out/20

nov/20

dez/20

Oficina Virtual de Composteira
Palestra Virtual Sobre os ODS
Oficina Virtual de Tsuru
Palestra Virtual de Educação Financeira
Oficina Virtual de Curriculum vitæ
Oficina Virtual de Horta Vertical e para Pequenos
Espaços
Doação de kits de Higiene
Fonte: Elaboração própria, 2020.
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ANEXOS
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ANEXO A – RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE METAS DO CONTRATO DE PERFORMANCE 00.960/18 – UGRS BILLINGS
E SANTO AMARO (IMPLANTAÇÃO)
Contrato: 00.960/18 - Valor: R$8.062.000,00 - Empresa: Consórcio Performance VGD - AS: 01/08/18 –
UGRs: Billings e Santo Amaro - Administrador: Fernando - Meta: 55.095 m³/mês
Implantação do Escopo 12 meses
Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 13

Mês 14

set/18

out/18

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

jul/19

ago/19

set/19

out/19

178

309

802

1338

1338

2230

2447

2693

2973

3301

3860

3751

3754

3824

Inativas: 685

2

2

29

40

49

67

123

278

464

739

858

817

861

914

Consumo zero: 92

0

0

0

0

28

36

70

125

126

205

359

582

734

806

Ligações de esgoto:
1.100

80

82

282

441

441

825

937

1024

1136

1272

1445

1480

1482

1482

7,02

7,83

8,29

9,92

9,79

9,16

9,48

9,48

9,20

9,51

9,40

9,29

9,31

9,46

7,02

7,85

8,35

9,92

9,84

9,10

9,39

9,29

9,47

9,80

9,50

9,50

10,02

9,93

8,89

14,20

12,27

12,00

12,31

12,41

10,97

11,46

11,19

7,96

74,39%

83,05%

87,96%

105,19%

103,80%

97,15%

100,51%

100,49%

97,54%

100,82%

99,71%

98,54%

98,73%

100,32%

1.824

3.078

9.232

18.044

18.168

28.930

33.904

39.041

43.221

52.453

61.323

61.610

63.597

66.468

3,31%

5,59%

16,76%

32,75%

32,98%

52,51%

61,54%

70,86%

78,45%

95,20%

111,30%

111,83%

115,43%

120,64%

Escopo

Regularização: 3.960

META M³/RGI: 9,43
VOLUME REALIZADO
M³/RGI (TOTAL)
VOLUME REALIZADO
M³/RGI (SOMENTE RGI´S
COM FATURAMENTO
COMPLETO - 30 DIAS)
VOLUME REALIZADO
M³/RGI (DESCONTANDO
OS RGI´S COM
CONSUMO 0)
% em relação a meta de
9,43
VOLUME REALIZADO
M³/Mês
% em relação ao volume
de 55.095 m³/mês
Observação

RGIs Totais: 7.511

Fonte: Arquivo UGRs Billings e Santo Amaro, 2020.
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ANEXO B – RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL DE METAS DO CONTRATO DE PERFORMANCE 00.960/18 – UGRS BILLINGS
E SANTO AMARO (APURAÇÃO)
Contrato: 00.960/18 - Valor: R$8.062.000,00 - Empresa: Consórcio Performance VGD - AS: 01/08/18 –
UGRs: Billings e Santo Amaro - Administrador: Fernando - Meta: 55.095 m³/mês
Apuração da Performance 18 meses
Escopo

Mês 15

Mês 16

Mês 17

Mês 18

Mês 19

Mês 20

Mês 21

Mês 22

Mês 23

Mês 24 a 30

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

jun/20

jul/20

ago/20 a fev/21

Regularização: 3.960

4376

4376

4376

4376

4376

4376

4376

4376

4376

-

Inativas: 685

920

920

920

920

920

920

920

920

920

-

Consumo zero: 92

805

805

805

805

805

805

805

805

805

-

Ligações de esgoto: 1.100

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

1410

-

8,82

8,85

9,16

8,92

9,45

9,49

9,40

10,64

9,06

-

% em relação a meta de 9,43

93,54%

93,90%

97,11%

94,58%

100,23%

100,59%

99,65%

112,87%

96,09%

-

VOLUME REALIZADO M³/Mês

META M³/RGI: 9,43
VOLUME REALIZADO M³/RGI
(TOTAL)
VOLUME REALIZADO M³/RGI
(SOMENTE RGI´S COM
FATURAMENTO COMPLETO 30 DIAS)
VOLUME REALIZADO M³/RGI
(DESCONTANDO OS RGI´S
COM CONSUMO 0)

66.255

66.505

68.781

66.990

70.992

71.245

70.583

79.945

68.062

-

% em relação ao volume de
55.095m³/mês

120,26%

120,71%

124,84%

121,59%

128,85%

129,31%

128,11%

145,10%

123,54%

-

Observação

RGIs Totais: 7.511

Fonte: Arquivo UGRs Billings e Santo Amaro, 2020.
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ANEXO C – OFÍCIO Nº 260/2018 PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO

Fonte: Arquivo UGR Billings, 2018.
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Fonte: Arquivo UGR Billings, 2018.
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Fonte: Arquivo UGR Billings, 2018.
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