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1. INTRODUÇÃO

A criação do Programa Água Legal deve-se à necessidade de atender as
demandas sociais com o propósito de levar saúde e qualidade de vida para a
população em situação de alta vulnerabilidade social, bem como a preservação
dos recursos hídricos ao combater perdas de água. A implementação do
Programa ainda assegura cidadania à população dos bairros atendidos, na
medida em que os moradores passam a ter comprovante de endereço com a
conta de água.
A Unidade Gerencial Regional – UGR Guarapiranga está localizada na Zona Sul
de São Paulo, atendendo dentro deste município os distritos de Campo Limpo,
Capão Redondo, Jardim São Luís e Jardim Ângela, além de atender também os
municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra.
A definição das áreas a serem regularizadas pelo Programa Água Legal na área
de atendimento da UGR Guarapiranga baseou-se em indicadores corporativos
de perdas, bem como no Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS.
O IPVS classifica os setores censitários dos municípios do Estado de São Paulo
em seis grupos de vulnerabilidade social. Essa classificação deriva da
combinação entre duas dimensões, a socioeconômica e a demográfica. Os
distritos de Campo Limpo e Jardim São Luís apresentam a maior parte da sua
população em situação de vulnerabilidade muito baixa (Grupo 2) e baixa (Grupo
3). No distrito de Capão Redondo, a maioria da população se encontra em
vulnerabilidade baixa (Grupo 3) e no caso do Jardim Ângela a maior parte da
população se encontra em situação de vulnerabilidade alta (Grupo 5) (SEADE,
2010).
No caso do município de Embu das Artes, 32,1% da população se encontram
em situação de vulnerabilidade baixa (Grupo 3). Por sua vez, Itapecerica da
Serra apresenta 39% da sua população em situação de vulnerabilidade alta
(Grupo 5) (SEADE, 2010).
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Regularizar e ampliar os serviços de saneamento à população, hoje abastecida
por conexões irregulares, estão dentro dos objetivos socioambientais do
Programa Água Legal. Dentre esses objetivos também pode ser citada a
eliminação de riscos de contaminação das redes de abastecimento irregulares,
mediante a implantação de redes de água e esgoto, proporcionando a melhoria
das condições de saúde pública em cada núcleo atendido.
Neste sentido, as ações socioeducativas que acompanham a execução das
ligações promovem e estimulam o uso racional da água, contribuindo para a
redução geral de perdas ocasionadas por ligações irregulares e pelo descontrole
no uso da água.
Além disso, a SABESP implantou o Programa de Participação Comunitária - PPC
na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP no final dos anos 90. O PPC
por meio de seu técnico comunitário faz a ponte entre a UGR Guarapiranga e a
comunidade em resposta ao crescimento da demanda da sociedade por mais
acesso e qualidade nos serviços públicos. Atualmente, as ações do PPC estão
estruturadas dentro do Programa Água Legal e de outros programas como
Córrego Limpo, Se Liga na Rede, e Novo Rio Pinheiros.
A SABESP, por meio do Programa Água Legal, foi uma das vencedoras do
prêmio “Cases de Sucesso em Água e Saneamento (ODS 6) 2019”, da Rede
Brasil do Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas - ONU que
reconhece os melhores casos da área no Brasil e qualifica o debate sobre o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 – Água e Saneamento, além
de mostrar as oportunidades de negócio para o setor.
A empresa também foi premiada pelo Programa Água Legal no evento anual da
plataforma The CEO Water Mandate realizado pela primeira vez no Brasil em
dezembro de 2019, na cidade de São Paulo, em duas das quatro categorias da
premiação: “Água, Saneamento e Higiene (WASH) e Direitos Humanos” e
“Eficiência hídrica em cadeias diretas de operações e suprimentos”.
O Programa Água Legal está em execução pelo Consórcio TB/Darwin por meio
do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga, denominado Lote 4. O Programa
atuou em 50 núcleos da UGR: 28 núcleos nos distritos de Capão Redondo,
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Jardim Ângela, Campo Limpo e Jardim São Luiz no município de São Paulo; 13
núcleos no município de Embu da Artes e 09 núcleos no município de Itapecerica
da Serra.

2. OBJETIVO

O objetivo do presente relatório é evidenciar, por meio de relatos, registros e
imagens, que os objetivos gerais do Programa Água Legal, bem como as metas
do Contrato 04.985/18 – Guarapiranga foram atendidos.

3. PROGRAMA ÁGUA LEGAL – Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga

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.
As obras consistiram 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,
nesse caso conforme a pré-existência e disponibilidade do sistema de
afastamento dos efluentes coletados.
O conjunto de obras foi contratado, iniciado e parcialmente executado
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 Marco de Gestão Socioambiental e seus respectivos
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anexos não se encontravam ainda disponíveis, logo, não constavam dos termos
contratuais.
Não obstante, uma vez que as atividades do Programa Água Legal requerem a
realização de atividades de natureza social, da qual fazem parte ações de
educação ambiental, e também considerando que o padrão básico de contratos
da SABESP inclui uma firme atenção a aspectos ambientais relacionados às
intervenções físicas e à 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.
O prazo de execução desse contrato é de 60 meses consecutivos e ininterruptos
contados da data fixada da Autorização de Serviço emitida pela SABESP, sendo
que: 30 meses para fase de pré-operação, os 12 primeiros meses para
implantação do escopo obrigatório (sem remuneração), e 18 meses para
apuração

da

performance

com

acompanhamento

de

consumo

(com

remuneração variável. Os 30 meses finais são de remuneração fixa de acordo
com a performance apurada na etapa anterior.
A implantação do contrato foi executada em 11 meses, de julho de 2019 até
maio de 2020. Mesmo em um contexto de pandemia, que assola o mundo todo,
o consórcio executou o contrato antes do prazo previsto, a Apuração da
Performance iniciou em junho de 2020 e irá até novembro de 2021. O escopo
mínimo (Figura 1) previa a regularização de 5.046 ligações de água, 500 ligações
de água inativas1, 300 ligações de consumo zero2 e ainda, 1.000 ligações de
esgoto.

1

Ligações inativas: Imóveis com ligações suprimidas, com ou sem débito.
Ligações com consumo zero: Imóveis com ligação oficial e sem consumo, vago, com hidrômetro
danificado ou possibilidade de irregularidade.
2
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Figura 1 – Escopo mínimo do programa.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018.

O escopo mínimo de 5.846 ligações de água e 1.000 ligações de esgoto foi
alcançado em menos de 12 meses, conforme Relatório Gerencial Mensal do
Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga (Anexos A e B). Além do escopo,
foram regularizadas 9.296 ligações de água e 1.105 ligações de esgoto, como
pode ser observado na Tabela 1.
Tabela 1 – Regularizações do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga.
Metas do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga
Metas contratuais
(Escopo mínimo)

Ligações

Regularização
Inativas
Consumo zero
Ligação de esgoto
Total de ligações de água
a regularizar
Total de ligações de
esgoto a regularizar

5.046
500
300
1.000

Total de regularizações

6.846

5.846
1.000

Regularizado até agosto/2020
Regularização
Inativas
Consumo zero
Ligação de esgoto
Total de ligações de água
regularizadas
Total de ligações de esgoto
regularizadas
Total de regularizações até
agosto/2020

5.602
3.375
319
1.105
9.296
1.105
10.401

Fonte: Elaborado a partir do Consórcio TB/Darwin, 2020.

O Cronograma de Atuação preliminar do contrato em questão pode ser verificado
no Anexo C.
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Os objetivos gerais do Programa Água Legal são (SABESP, 2018, 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).

Sendo assim, podemos afirmar que a metodologia de trabalho proposta para a
execução das obras do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga está alinhada
à proposta do Programa Saneamento Sustentável e Inclusivo, então em
discussão com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD (SABESP, 2018, 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.
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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 ações de regularização do lote 4 foram iniciadas em julho de 2019
contemplando 50 núcleos (Figura 2), sendo 29 núcleos nos distritos de Jardim
Ângela, Jardim São Luís e Capão Redondo no município de São Paulo. Nos
municípios

de

Itapecerica

e

Embu

das

Artes

foram

regularizados

respectivamente 09 e 13 núcleos, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Núcleos Comunitários Regularizados Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga.

Distritos/Municípios

Núcleos Comunitários Regularizados
Cruzeiro-Parque / Cerejeiras
Chácara Bandeirantes
Bombeiros
Fernão de Castanheda
Santa Zélia
Santa Maria
Santa Maria II

Jardim Ângela
(São Paulo)

Sabaúna
Sagários
Rui Boto de Souza
Parque Independência
Luís Alberto Caldas de Oliveira
Da Paz / Jararau
Cumbica
Cabral do Nascimento
Amalfi
Maria Isabel II

Jardim São Luís
(São Paulo)

Jardim Alfredo
Yoshimara Minamoto
Santa Tereza III
Jardim São Luiz
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Distritos/Municípios

Núcleos Comunitários Regularizados
Goioxim
Simão de Miranda

Capão Redondo
(São Paulo)

Nogueira do Cravo
Professor Agostinho Alvim
Lusitano Soares
João Valera Gomes
Augusto Franco
Adalcina Francisca da Silva
Mario Cardoso da Silva Junior
Vitória
Recreio Primavera

Itapecerica da Serra

Nhá Jordan
Gonçalo Barros
Jorge Fadlo
Jardim Montezano
Andréa Solaro
Casa Branca
Santa Rita
Vista Alegre
São Marcos
Valo Verde
Santo Antônio

Embu das Artes

Santa Luzia
Santa Emília
Rodoanel
Piscinão
Jardim das Oliveiras
Jardim 2 Palitos
Chácara Maria Alice

Fonte: Elaborado a partir de arquivo UGR Guarapiranga, 2020.
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Figura 2 – Localização doa Núcleos Regularizados Programa Água Legal Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga.

Fonte: Araújo, Brasil, 2020.
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4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA ATENDIDA

A sede da UGR Guarapiranga da SABESP, parte da Unidade de Negócio Sul –
MS, está localizada à Rua Antônio de Sena, 69 no limite da bacia hidrográfica da
Represa Guarapiranga. A URG em questão atua em uma área de
aproximadamente 443 km² de extensão, com uma população estimada em 1,15
milhão de habitantes e um total de 345.222 mil ligações ativas de água e\ou
esgoto (SABESP, 2019b).
Localizada na margem esquerda da Represa Guarapiranga, a UGR possui
78,5% de seu território em Área de Proteção de Mananciais e atende os
municípios de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, além das regiões das
Subprefeituras M'boi Mirim e Campo Limpo (parcial) do município de São Paulo
(SABESP, 2019b).
A ocupação urbana na área de atuação da UGR Guarapiranga se caracteriza
por alguns núcleos residenciais de médio poder aquisitivo, comércios e
indústrias de pequeno e médio porte e amplas áreas com populações de alta
vulnerabilidade social (inclusive às margens do reservatório e de boa parte de
seus tributários). Nesses núcleos observa-se a predominância de ocupações
desordenadas e adensadas e, por vezes, a presença de abastecimento irregular
de água e destinação inadequada de esgotos.
A seguir, a Figura 3 apresenta os municípios pertencentes à área de operação
da UGR Guarapiranga e a localização concentrada de áreas de intervenção,
potenciais objetos do Programa Água Legal.
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Figura 3 – Mapa de Atuação Programa Água Legal - Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga.

Fonte: Araújo, Brasil, 2020.
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O Mapa da Figura 4 apresenta a área de atuação da MS e os espelhos d’água
das represas Guarapiranga (à esquerda) e Billings (à direita).
Figura 4 – Mapa da Área de Atuação da UGR Guarapiranga dentro da
Unidade de Negócio Sul – MS.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga.

Os serviços de abastecimento de água são extensivos, mas a cobertura ainda
se ressente de dificuldades técnicas, e por vezes jurídicas, para o atendimento
às comunidades e aos núcleos irregulares. Essa dificuldade é ainda mais
acentuada quanto às estruturas de esgotamento sanitário.
As comunidades da área de atuação da UGR Guarapiranga caracterizam-se
pela presença de população carente e ocupações desordenadas ou irregulares
(inclusive às margens de mananciais), totalizando 274 associações cadastradas
que se utilizam de ligações clandestinas de água e destinação irregular de
esgoto.
As Tabelas 2 e 3 demonstram o índice desproporcional dessas áreas de alta
vulnerabilidade.
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Tabela 2 – Perfil das Comunidades.
População preta
ou parda (%)

População
feminina (%)

Favelas
(%)

Emprego formal
(taxa a cada 10
habitantes)

Jardim Ângela

60,11

51,39

25,83

0,50

Capão Redondo

53,90

52,23

27,66

0,66

Campo Limpo

47,89

52,10

26,63

1,08

Jardim São Luís

51,29

51,89

24,09

1,63

Média UGR

53,30

51,90

26,05

0,97

32,10
52,60
8,30
Fonte: SEADE, 2010, 2018; SABESP, 2017.

6,70

Distritos

Média Município SP

Tabela 3 – Perfil das Comunidades.

Média de
moradores por
residência

Idade
média da
população

Proporção de
pessoas
responsáveis
alfabetizadas

Proporção de
crianças de 0 a 5
anos na população

Jardim Ângela

3,89

41,10

86,21

11,24

Capão Redondo

3,11

42,41

98,44

6,40

Campo Limpo

3,43

43,79

88,43

10,81

Jardim São Luís

3,02

19,14

93,52

8,59

Média UGR

3,36

36,61

91,65

9,26

Distritos

Fonte: SEADE, 2010.

Alguns aspectos da ocupação urbana referida podem ser observados na Figura
5 com o espelho d’água da Represa Guarapiranga ao fundo.
Figura 5 – Bairro Alto da Riviera, com a Represa Guarapiranga ao fundo.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2017.
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5. METODOLOGIA

A realização das ações socioambientais para apoio na execução das obras de
regularização do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga 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).
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 04.985/18 – UGR
Guarapiranga.
As atividades socioambientais executadas para a implantação do Contrato
04.985/18 – UGR Guarapiranga estão de acordo com as diretrizes orientadoras
para a execução dos trabalhos sociais, como o Manual de Orientação Social
define (SABESP, 2018, 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;
17
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•

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

•

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

Como eixos transversais a essas diretrizes, o Contrato teve grande foco:
mobilização, organização e fortalecimento social, educação sanitária e
ambiental

e

geração

de

trabalho

e

renda

(desenvolvimento

socioeconômico).
Foram realizadas as seguintes atividades socioambientais para apoiar a
regularização dos núcleos comunitários do Contrato 04.985/18 – UGR
Guarapiranga:
•

Mapeamento e cadastramento das lideranças comunitárias locais;

•

Mapeamento e cadastro das condições socioeconômicas de imóveis;

•

Entrevistas com moradores;

•

Palestras de Educação Ambiental e Sanitária em escolas da região;

•

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

•

Contratação de pedreiro e auxiliares para cadastro da região para
trabalhar nas obras e em escritório;

•

Palestras de Educação Socioambiental (redução de perdas, educação
sanitária, uso consciente da água e rede de esgotos);

•

Soluções para acessibilidade;

•

Reuniões de Comunicação com a Comunidade;

•

Encontro com as Comunidades

•

Distribuição de material informativo.
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•

Projeto Social em parceria com Organizações Não Governamentais –
ONG´s e associações comunitárias dos núcleos com corte de cabelo e
design de sobrancelha para os moradores.

Cabe ainda destacar o papel de destaque do Programa de Participação
Comunitária – PPC na implantação das obras e na realização do trabalho social
nas áreas regularizadas do Contrato. O PPC vem sendo desenvolvido desde
1996, trata-se de um programa institucional com profissionais com competências
específicas, criado para atender prioritariamente núcleos ou clientes de alta
vulnerabilidade social.

5.1 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS

A realização de ações socioambientais nas áreas atendidas pelo Contrato
04.985/18 – UGR Guarapiranga, 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 6) 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--).
Figura 6 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: PNUD (20--).
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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;
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

O Trabalho Social desenvolvido nos núcleos atendidos pelo Programa Água
Legal é tão importante quanto as obras si, pois trata-se de um processo
20
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importante de desconstrução de hábitos e comportamentos econômicos, sociais,
ambientais e culturais no que diz respeito ao uso dos recursos hídricos.
As ações socioambientais descritas a seguir evidenciam o trabalho
socioambiental desenvolvido nos núcleos durante a fase de implantação do
Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga.

➢ Obras de regularização e benfeitorias

A substituição das redes clandestinas e a implantação de novas redes nas áreas
de intervenção do Programa, além de melhorar a qualidade da infraestrutura,
permitem um melhor aspecto urbano, e principalmente, a melhoria dos
indicadores de saúde pela eliminação de riscos de contaminação, como pode
ser observado nas Figuras 7, 8, 9 e 10.
Figura 7 – Aspectos da via antes e durante obras do Programa Água Legal
Regularização das redes de água – Núcleo Mario Cardoso da Silva Junior.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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Figura 8 – Aspectos da via depois do Programa Água Legal
Regularização das redes de água – Núcleo Mario Cardoso da Silva Junior.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.

Figura 9 – Aspectos da via durante obras do Programa Água Legal
Implantação de redes de esgoto – Entrada do Núcleo Jardim Alfredo.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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Figura 10 – Aspectos da via durante obras do Programa Água Legal
Implantação de redes de esgoto – Entrada do Núcleo Jardim Alfredo.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.

Benefícios
Além da tarifa social e regularização do abastecimento de água e implantação
de novas redes de esgoto, existem alguns benefícios físicos quem são oriundos
das obras realizadas nas áreas do Programa Água Legal, como escadas
(Figuras 11 e 12), rampas de acesso e novos pavimentos.
Figuras 11 e 12 – Escadas Executadas após regularização de redes nos Núcleos Santa Maria
II e Francisca Adalcina da Silva respectivamente.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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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.
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Quadro 2 – Matriz de Impacto e Riscos Ambientais - Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga.
CONTRATO - 04.985/18 - UGR GUARAPIRANGA - LOTE 4
SENSIBILIDADE

RISCO/
IMPACTO
AMBIENTAL

HOUVE
IMPACTO
(sim ou
não)

MAGNITUDE
Pequena
Média
Grande

TEMPORALIDADE

DURAÇÃO
IMPORTÂNCIA

Temporário

REVERSIBILIDADE
Curta

Significativa
Permanente

Reversível

Presença de áreas
sensíveis e possíveis
impactos com a obra

Média
não significativa

Irreversível

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

Não apresentou
necessidade de
mitigação no contrato

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

Pequena

Temporário

Significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Feita sinalização
apropriada para
pedestres

Obras em APP
sem ocupação

Pequena

Temporário

Significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Não houve obras em
APP sem ocupação

Poda de
árvores

Pequena

Temporário

Significativa

Curta

Irreversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Não houve poda de
árvores no contrato

Impacto em
cursos d’água

Pequena

Temporário

Significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Não houve impactos
em cursos d’água

-

-

-

-

-

-

-

-

Supressão de
vegetação
Falta de
sinalização p/
pedestres

Poluição de
veículos

Sim

Não

Quantidade pouco
significativa ou
nenhuma
Não houve supressão
de vegetação no
contrato
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CONTRATO - 04.985/18 - UGR GUARAPIRANGA - LOTE 4
SENSIBILIDADE

RISCO/
IMPACTO
AMBIENTAL

HOUVE
IMPACTO
(sim ou
não)

MAGNITUDE
Pequena
Média
Grande

TEMPORALIDADE

DURAÇÃO
IMPORTÂNCIA

Temporário

REVERSIBILIDADE
Curta

Significativa
Permanente

Reversível

Presença de áreas
sensíveis e possíveis
impactos com a obra

Média
não significativa

Irreversível

Irreversível

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

Longa

MITIGÁVEL
NÃO
MITIGÁVEL

MEDIDAS
ADOTADAS DE
MITIGAÇÃO OU
COMPENSAÇÃO

Sim

Pequena

Temporário

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Reposição adequada
do pavimento

Sim

Pequena

Permanente

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Sinalização adequada
de via

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Abertura de
valas

Sim

Pequena

Permanente

Não significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Realizada sinalização
e reposição adequada
conforme norma
vigente

Barulho
(pessoas e
máquinas)

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Substâncias
poluentes

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Acidentes com
veículos

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Recomposição
adequada de
pavimentos

Sim

Pequena

Permanente

Significativa

Curta

Reversível

Baixa ou nenhuma

Mitigável

Reposição de via
seguindo norma
vigente

Buracos
Dificuldade de
trânsito p/ as
pessoas
Dificuldades
para
comércios

Fonte: Elaborado por UGR Guarapiranga e Consórcio TB/Darwin, 2020.
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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 (Figura 13).
Figuras 13 – Panfleto de comunicação de corte da rede clandestina.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.

Por sua vez, vários aspectos positivos podem ser mencionados, indicando a
característica inclusiva do Programa:
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•

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;
•

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 04.985/18 – UGR Guarapiranga em questão, não houve a
necessidade de reassentamento, e ou reaproveitamento.
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 a ser
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.
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➢ Educação Ambiental

As diretrizes para as ações de sensibilização e educação socioambiental para
as unidades da Diretoria Metropolitana compreendem palestras, informações e
esclarecimentos sobre questões ambientais voltadas à melhoria de vida e do
meio ambiente.
A promoção de processos de Educação Ambiental, alinhados à Missão da
SABESP, visa à construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências para a conservação do meio ambiente, a
universalização do saneamento e a construção de sociedades sustentáveis, por
meio de diversas ações e projetos.
Orientadas por essa perspectiva, foram realizadas atividades junto às
comunidades beneficiadas pelo Programa. Entre as atividades realizadas,
podem ser citadas palestras (Figuras 14 e 15) e Projeto Social em parceria com
ONG´s e associações comunitárias dos núcleos.
Figura 14 – Palestra de Educação Ambiental com Técnico Comunitário Nelson Carlos “Sorriso”
Fiusa - Núcleo Jardim das Oliveiras.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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Figura 15 – Palestra de Educação Ambiental com Técnico Comunitário Nelson Carlos “Sorriso”
Fiusa - Associação dos Moradores - Núcleo Da Paz/Jararau.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.

➢ Projeto Social com parcerias

A ação social foi desenvolvida dentro da comunidade Jardim das Oliveiras, com
o intuito de criar vínculos com os moradores, proporcionando uma aproximação
e demostrando que a empresa não apenas busca realizar um trabalho técnico
de qualidade dentro das áreas trabalhadas, mas também pensa no ser humano,
respeitando a singularidade de cada morador.
Por meio de visitas sociais, foi constatado que as famílias e as crianças se
encontravam em um estado de vulnerabilidade, excluídas dos equipamentos
públicos, dos acessos à cultura, lazer e educação de qualidade. Devido a esses
fatores mencionados, resolvemos criar um momento de recreação infantil e de
lazer para os pais.
O objetivo foi proporcionar à comunidade um dia de entretenimento no qual as
famílias puderam cuidar da sua saúde, da higiene pessoal e ao mesmo tempo,
ter um momento de lazer, onde os pais conseguiram brincar com os seus filhos
e interagir. Por meio dessa ação, conseguimos ver como é importante o
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momento em família, que hoje encontra-se esquecido por grande parte das
pessoas, devido à falta de tempo e por longas jornadas de trabalho.
O Projeto levou a comunidade para um dia de descontração e proporcionou um
momento de lazer para os moradores, com brinquedos para o entretenimento
das crianças (pintura de rosto, piscina de bolinha e cama elástica), além de trazer
uma equipe de enfermagem, com palestras para os moradores sobre saúde.
Essa ação contou com a parceria da Associação Comunitária Parque das
Chácaras-Jardim da Luz, Associação Amigos de Bairro-Jardim São Marcos,
Associação Comunidade para Todos-Jardim das Oliveiras, Sabesp e Consórcio
TB/Darwin.
As atividades desenvolvidas foram:
•

Corte de Cabelo (Figura 16);

•

Design de Sobrancelha (Figura 17);

•

Pintura em Rosto para as Crianças (Figuras 18 e 21);

•

Brinquedo (Piscina de Bolinha) – Figura 19;

•

Brinquedo (Cama Elástica) – Figura 20;

•

Algodão Doce e Pipocas;

•

Mesa com Doces variados.
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Figuras 16, 17 e 18 – Corte de cabelo, design de sobrancelhas e pinturas no rosto para as
crianças – Projeto Social – Núcleo Jardim das Oliveiras.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.

Figuras 19, 20 e 21 – Crianças em lazer com os brinquedos (piscina de bolinhas e cama
elástica) e pintura no rosto - Projeto Social – Núcleo Jardim das Oliveiras.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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➢ Programa de Participação Comunitária – PPC

A UGR Guarapiranga, por meio das atividades socioambientais permanentes em
áreas vulneráveis do PPC junto às comunidades, atua constantemente de modo
a facilitar a identificação das necessidades e expectativas da sociedade,
fortalecendo as redes de relacionamento e facilitando o acesso das
comunidades ao saneamento.
Para se ter ideia da dimensão das atividades desenvolvidas pelo PPC na área
da UGR Guarapiranga, os dados constantes da Tabela 4 constituem o resultado
do trabalho desenvolvido durante o ano de 2019.
Tabela 4 – Resumo das atividades do PPC na UGR Guarapiranga.

Natureza das
ações

Ações de
Educação
Ambiental
(Socioeducativas)

Relacionamento
com as
comunidades

UGR Guarapiranga /
Técnico Comunitário:
Sorriso

Totalizações
Nº
ações

Público
beneficiado

1

60

Força de
trabalho
participante
7

40

480

10

Outras ações

3

84

20

Total

44

624

37

Visitas técnicas

10

9.417

8

-

-

-

-

-

-

40

480

10

Ações Sociais
Palestras de sensibilização,
em programas de melhorias
(obras, projetos, ...)

Visitas programadas (pró)
Atendimento a líderes nas
comunidades
Encontros Comunidades

Totais
50
9.897
Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2019.
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As principais formas de organização das comunidades para discutir os
problemas do bairro são as Associações de bairros e os Conselhos de
Segurança, ONGs, onde as mulheres atuam como protagonistas históricas na
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estruturação desse processo. Para tanto, são utilizados grupos de aplicativos, e
mídia locais, como o jornal Piraporinha News, do Jardim Ângela.
O trabalho também é desenvolvido por meio de visitas locais e constantes,
reuniões, palestras de Educação Ambiental (com foco no uso correto da
infraestrutura de redes de água e esgoto), dos Programas Se Liga na Rede,
Água Legal e Córrego Limpo, da participação sistemática nos Conselhos de
Segurança da Região – CONSEGs, na participação dos técnicos comunitários
da SABESP nos espaços de debates promovidos por lideranças, ONGs,
Associação de Moradores e influenciadores digitais, dos Encontros com
Lideranças comunitárias (Figuras 22 e 23), do acompanhamento mensal das
demandas identificadas durante o trabalho de rotina (Figuras 24 e 25) e de
atividades desenvolvidas para a comunidade, como ações e projetos socias,
entre outros.
Figuras 22 e 23 – Reunião com as lideranças comunitárias e Reunião do CONSEG.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2019.
Figuras 24 e 25 – Reunião de alinhamento estratégico UGR Guarapiranga
e com consórcio TB/Darwin.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018.
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Como resultado do trabalho social realizado de forma permanente pelos técnicos
do Programa de Participação Comunitária da UGR Guarapiranga, há o apoio de
Associações formais, além de instituições parceiras: escolas, ONGs, casas de
repousos, abrigos, entidades esportivas, igrejas, duas subprefeituras (Figura 26),
Hospital M’Boi Mirim e Hospital do Campo Limpo.
Figura 26 – Reunião na Subprefeitura M´Boi Mirim.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018.

➢ Recepção e encaminhamento de demandas da comunidade

As demandas da comunidade são recebidas diretamente pelo técnico
comunitário e tratadas pela equipe da UGR. A devolutiva é realizada diretamente
aos usuários (Figuras 27 e 28).
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Figuras 27 e 28 – Reunião na comunidade do Núcleo Santa Zélia e Palestra de Educação
Ambiental - Associação dos Moradores - Núcleo Chácara Maria Alice.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2019.

Algumas demandas foram encaminhadas também por meio dos Encontros com
Lideranças Comunitárias, realizados bienalmente pela coordenação do PPC da
MS e a UGR Guarapiranga. Para esse encontro, é entregue um convite para as
lideranças (Figura 29). Os encontros são reforçados também através de convite
entregue para as comunidades (Figura 30).
Figuras 29 e 30 – Convites para os encontros com lideranças comunitárias.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2019.
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No dia 12 de outubro de 2019 foi realizado o Encontro com Lideranças
Comunitárias na região M’boi Mirim (Figuras 31 e 32).
Figuras 31 e 32 – Entrega de convite do encontro das lideranças comunitárias no Núcleo
Simão de Miranda e visita ao reservatório Porto Belo (Jardim Ângela) com lideranças
comunitárias.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2019.

➢ Fortalecimento das comunidades

Técnicos da SABESP e do consórcio contratado desenvolveram, em conjunto,
uma série de ações nas áreas abrangidas pelo Contrato 04.985/18 – UGR
Guarapiranga. Várias delas estiveram vinculadas a atividades já consolidadas
pela empresa na atuação permanente da UGR, em programas desenvolvidos
para realizar uma gestão integrada das ações socioambientais (Figuras 33 e 34).
Figuras 33 e 34 – Ação de conscientização e orientação porta a porta no Núcleo Lusitano
Soares e no Núcleo Santa Tereza III.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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➢ Mapeamento de Lideranças Comunitárias

Os núcleos selecionados para a execução do Contrato 04.985/18 – UGR
Guarapiranga foram mapeados e todos os líderes comunitários foram
cadastrados (Quadro 3) para contato das ações antes, durante e após as obras
do Programa água Legal.
Quadro 3 – Líderes Comunitários Cadastrados.
Núcleo

Liderança Comunitária

Contato

Jardim Alfredo

Wilson Galvão

5891-4084

Rui Boto de Souza

Luciano José dos Santos

96266-6328 OI / 98602-5330
TIM / 94668-0133

Chácara Santana

Valdivino Ferreira “Periquito”
Souza

98179-2924

Yoshimara Minamoto

Evaldo Lima “Oliveira” da
Rocha / Eunília

7890-0462 NEXTEL / 946030598

Santa Zélia

Manuel / Daniela

9 8488-9091

Nogueira do Cravo

Everaldo dos Santos

94319-1647 OI / WhatsApp

Da Paz / Jararau

Luiz Sérgio de Jesus / Maria
Apare”Cida” S. de Jesus

96798-7921 / 96765-3212
Luiz / 96520-6817

Augusto Franco

Vicente de Souza da Silva /
Roseli de Lima

98179-9957 Rose / 975206824 / 98660-8668 “Tatu” /
98623-2724 Alex

Fernão de Castanheda

Rinaldo Pereira / Luiz
Cláudio

98051-7141

Bombeiros

Genésio da Silva

95707-5363

Araguary / Chácara
Bandeirantes

Vicente de Paula Soares

94141-5792 / 96443-1905 /
97520-6824 / 9665226*118*31004

Cruzeiro / Parque
Cerejeiras

Pedro Lopes / Juracy de
Andrade “Jura da Oficina”
Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018.

99352-6783
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Durante a execução do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga, o
planejamento, consulta e estratégias foram essenciais para o desempenho com
excelência. As Figuras 35, 36 e 37 mostram os alinhamentos feitos em reunião
com lideranças comunitárias, consórcio executor e demais funcionários da UGR
Guarapiranga.
Figura 35 – Reunião com consórcio executor - TB/Darwin

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018

Figuras 36 e 37 – Reunião de alinhamento estratégico UGR Guarapiranga – Reunião de
apresentação do Programa Água Legal para líderes comunitários e Consórcio executor

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018.
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➢ Comunicação Social

A equipe social do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga, juntamente com
os funcionários da UGR e do técnico comunitário realizou ações de comunicação
nos núcleos regularizados. Já na primeira etapa foram realizadas visitas aos
imóveis para orientar a população acerca dos benefícios do Programa Água
Legal, melhoraria de qualidade de vida, inclusão social e sobre o uso racional da
água a fim de combater perdas.
Foi disponibilizado à população atendimento móvel em pontos estratégicos. A
UGR visando a se aproximar da população, manteve um veículo itinerante que,
além de levar informações e tirar dúvidas de usuários, propiciou o atendimento
comercial local nas áreas regularizadas, além da distribuição de material
informativo e a publicação do MS Informa.
Nas Figuras 38, 39, 40, 41 e 42 é apresentado o formulário de adesão digital
para regularização e cadastro dos clientes e imóveis. Esse aplicativo foi
desenvolvido pelo Consórcio TB/Darwin para facilitar as ações nos núcleos, além
de ajudar a preservar o meio ambiente, evitando a impressão dos formulários, e
melhorar a interface com o banco de dados.
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Figuras 38, 39 e 40 – Telas do formulário de adesão digital.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.

Figuras 41 e 42 – Telas do formulário de adesão digital.

Fonte: Acervo Consórcio TB/Darwin, 2019.
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➢ Geração de Renda

Durante a execução do Contrato 04.985/18 – UGR Guarapiranga, foram
contratados 3 moradores da comunidade para vagas de pedreiro, assistente e
auxiliar de cadastro, sendo 1 homem e 2 mulheres. Suas funções e respectivos
núcleos eram:
•

Pedreiro (1): Edlion Alves dos Santos – Núcleo Jardim das Oliveiras

•

Assistente de Cadastro (1): Stephaine Francine Santos – Núcleo Santa
Luzia

•

Auxiliar de Cadastro (1): Laura Elisa Pereira dos Santos – Núcleo Novo
Campo Limpo.

5.3 Programa Água Legal – Socioeconômico e Outros Aspectos Relevantes

O Programa Água Legal tem contribuído para alterar a fisionomia das
aglomerações que participam de seus benefícios. Além da regularização do
abastecimento de água (ao qual se soma, em determinadas condições, a
extensão também de serviços de esgotamento sanitário), a SABESP
frequentemente executa pequenas melhorias (usualmente a pedido da
população) relacionadas a asfalto ou outro tipo de pavimentação, reparos de
escadarias, etc.
Para além disso, a extensão de serviço público regular, somada a todo o esforço
de estimular a participação social no entendimento, compreensão e benefícios
da intervenção, vem originando outras inciativas, desde a criação de
associações até a realização de mutirões para promover melhorias nos bairros,
como um relativo incremento do comércio e da qualidade das moradias.
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Note-se que, pela inexistência de endereço formal, não havia entregas em
domicílio. Com o serviço de saneamento, em vários casos, as ruas dos bairros
ganharam nomes e identificação, com evidente ganho de cidadania e de
facilidades para a rotina diária das famílias moradoras.
Não obstante, a experiência também já indica que, nesses núcleos, o trabalho
social deve se estender além do prazo de execução da obra, uma vez que se
trata de núcleos que, pelo hábito do uso irregular do serviço, não possuem a
cultura de pagar pela água que consome. É necessário sensibilizar os moradores
e, além disso, fazer um acompanhamento periódico para a garantia dos
benefícios do Programa, mantendo abertos canais de comunicação e
desenvolvendo ações específicas (telefone, cadastro de demandas, visitas em
campo etc.). Nesse sentido, as lideranças comunitárias do Água Legal são
incluídas no banco de dados da SABESP uma vez que o contato passa a adquirir
sentido permanente.
Entre os principais benefícios de ter água tratada, coleta e tratamento de esgoto
está a redução dos gastos com saúde e da mortalidade infantil. Conforme dados
do IBGE, o índice de mortalidade infantil no Estado de São Paulo em 2010 ficou
em 11,9 óbitos de crianças com menos de um ano a cada mil nascidas vivas,
contra 31,2 em 1990. A queda foi de 61,8% nesses 20 anos. Um estudo da
Organização Mundial da Saúde – OMS também corrobora os benefícios: mostra
que, para cada R$ 1 investido em saneamento, economiza-se R$ 4 com gastos
de saúde.

6. RESULTADOS

Após 11 (onze) meses de implantação do escopo do Contrato 04.985/18 – UGR
Guarapiranga (sem remuneração), o contrato encontra-se na fase de
manutenção e de apuração da performance com remuneração variável nos
próximos 18 (dezoito) meses, gerando uma base média simples dos volumes
apurados no período de remuneração variável para a próxima fase de
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remuneração fixa de 30 (trinta) meses. Os números físicos iniciais indicam uma
realização bem-sucedida até o momento, conforme Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados de ligações do Programa Água Legal, Contrato 04.985/2018 – UGR
Guarapiranga.

Ligações

Previsto

Realizado

Excedente

Excedente %

Água

5.046

5.602

556

11%

Esgoto

1.000

1.105

105

11%

Inativas

500

3.375

2.875

575%

Consumo zero

300

319

19

6%

6.846

10.401

3.555

52%

Total de regularizações

Fonte: Elaborado por UGR Guarapiranga, 2020.

A performance até o momento foi de 178,45% em apenas 2 meses de
remuneração variável do volume mínimo definido, valor acima de 120%,
constata-se que o Contrato que irá alcançar o desembolso final de R$
10.536.500,00 (P0), mantendo-se assim, receberá a remuneração fixa por 30
meses posterior a fase de remuneração variável (junho de 2020 até novembro
de 2021). O valor pago até o dia 31/07/2020 foi de R$ 439.020,84 (P0).
Nas 50 áreas regularizadas pelo Programa Água Legal nesse Contrato, há em
média, 2,01 adultos e 1,13 crianças nos imóveis. Uma média de 53% dos adultos
trabalha, com uma renda familiar média de R$ 1.045,00 aproximadamente. A
porcentagem de lideranças femininas muda um pouco em núcleos novos, onde
a maioria das lideranças é do sexo masculino, pela forte presença e influência
de organizações que atuam de forma paralela às estruturas legais e formais.

6.1 Resultados – Disponibilidade Hídrica e Perdas

Como objetivo contratual, foi proposta a recuperação de 65.311 m³/mês de
perdas com a regularização de 5.046 ligações, resultando em uma média de
consumo esperada de 9,54 m³/mês. O Contrato 04.985/18 – UGR
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Guarapiranga está superando as expectativas, recuperando 116.549 m³/mês
em média, com 10.401 regularizações. Até o momento foi recuperado o total de
233.098 m³ em 2 meses.
O índice de perdas sociais (água consumida de forma clandestina, em grande
parte por moradias em áreas irregulares) era estimado, para janeiro de 2017, na
área operacional da UGR Guarapiranga, em 364 l/s. Nas Figuras 43, 44 e 45
podem ser observados exemplos de cenários que impactam esse índice de
perdas.
Figura 43 – Redes clandestinas de abastecimento, impactando diretamente o índice de perdas
Núcleo Rui Boto de Souza.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018.
Figuras 44 e 45 – Redes clandestinas de abastecimento, impactando diretamente o índice de
perdas Núcleo Jardim das Oliveiras.

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2018
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Na Tabela 6 são apresentadas as quantidades de ligações de água e esgoto nas
50 áreas regularizadas pelo Programa Água Legal. Por sua vez, a Tabela 7
mostra a quantidade de rede assentada ao final do Contrato.
Tabela 6 – Quantitativo de ligações por núcleo (Preliminar).
Ligações executadas
Núcleo

Água

Esgoto

Inativas

Consumo zero

Santa Tereza III

18

18

39

06

Jardim Alfredo

20

20

10

00

Kagohara III

23

23

31

08

Rui Boto de Souza

181

10

41

21

Cumbica

115

00

00

00

Maria Isabel II

160

140

133

30

Chácara Santana

60

00

55

11

Délias de Souza Reis

20

00

12

06

Santa Josefina

50

00

75

29

Yoshimara Minamoto

50

50

61

29

Santa Zélia

160

160

25

13

Antônio de Pina

50

50

64

21

Adidas

30

20

31

13

Simão de Miranda

60

00

37

08

Goioxim

80

00

41

11

Agostinho Alvim

260

00

29

07

Lusitano Soares

30

00

06

01

Nogueira do Cravo

60

60

49

23

Da Paz / Jararau

300

150

164

76

Augusto Franco

95

79

55

18

Fernão de Castanheda

150

150

116

40

Jardim Tamoio

20

20

16

15

Bombeiros

100

00

111

70

70

70

102

29

620

00

35

08

114

07

40

25

106

00

84

45

Figueiras

140

00

04

20

Santa Luzia

30

00

08

11

Jardim das Oliveiras

175

66

133

46

Luiz Alberto Caldas de
Oliveira
Araguary / Chácara
Bandeirantes
Cruzeiro – Parque
Cerejeiras
Cavalo Branco
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Ligações executadas
Núcleo

Água

Esgoto

Inativas

Consumo zero

Jardim Mimas

50

00

04

03

Santo Antônio

77

00

25

69

Jardim da Luz / 2 Palitos

150

00

105

69

Piscinão

61

31

08

10

Casa Branca

50

00

59

35

São Marcos

40

00

19

27

Valo Verde

80

00

29

16

Dom José

65

00

50

20

Santo Eduardo

80

00

67

29

Novo Campo Limpo

20

00

20

10

Jardim Montezano

50

00

15

19

Mario Cardoso da Silva
Junior

75

25

39

18

Refúgio da Serra
Adalcina Francisca da
Silva

150

00

06

03

140

00

14

08

Jardim do Edem (Fase II)

13

00

21

10

Jacira – Jardim do Carmo

50

00

71

24

Mirante

60

00

00

00

Vista Alegre

26

00

00

00

Tijuco da Serra

15

00

158

90

Nova Canaã I e II

323

00

00

00

Chácara Maria Alice

200

00

00

00

5.602

1.105

3.375

1.100

Total

Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2019.

Obs.: Os números são preliminares e podem ser modificados devido ao contrato
se encontrar em fase da manutenção durante o período de 18 meses.
Tabela 7 – Quantitativo com extensão de rede executada por núcleo (Preliminar).

Santa Tereza III

PEAD
32 mm
(m)
84,00

Jardim Alfredo

168,00

Rui Boto de Souza

510,00

Núcleo

Cumbica

-

Assentamento – Rede de Água (m)
PVC
Fº Fº
50 a 100 mm
80 a 160 mm
Total
(m)
(m)
84,00
168,00
586,00
1.096,00
-

182,00

182,00
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Núcleo
Maria Isabel

PEAD
32 mm
(m)
400,00

Assentamento – Rede de Água (m)
PVC
Fº Fº
50 a 100 mm
80 a 160 mm
Total
(m)
(m)
400,00
89,00
457,00

Yoshimara Minamoto

89,00

Santa Zélia

457,00

Simão de Miranda

126,00

-

-

126,00

73,00

256,00

-

329,00

698,00

-

-

698,00

Lusitano Soares

95,00

-

-

95,00

Nogueira do Cravo

416,00

-

-

416,00

1.026,00

-

414,00

Augusto Franco

335,00

-

-

335,00

Fernão de Castanheda

465,00

-

-

465,00

151,00

-

-

151,00

Luís Alberto Caldas

423,00

-

-

Araguary

896,00

14,00

949,50

1.859,50

Cerejeiras

549,00

-

71,00

620,00

Santa Luzia

388,00

-

-

388,00

Jardim das Oliveiras

633,00

-

446,00

Santo Antônio

160,00

-

-

1.215,00

-

179,00

Piscinão

189,00

-

-

189,00

São Marcos

315,00

-

-

315,00

Valo Verde

558,00

-

-

558,00

Santo Eduardo

158,00

-

-

158,00

-

-

178,00

178,00

270,00

-

218,00

488,00

570,00

329,00

98,00

997,00

Jardim do Edem

36,00

-

-

36,00

Vista Alegre

49,00

-

113,00

162,00

Santa Maria

111,00

-

-

111,00

Chácara Maria Alice

603,00

-

839,00

Santa Maria II

119,00

-

-

119,00

57,00

-

-

57,00

Casa Branca

175,00

-

-

175,00

Jardim São Luiz

47,00

-

-

47,00

Parque Independência

60,00

-

-

60,00

Sabaúna

377,60

3,00

568,00

948,60

Santa Emília

73,00

-

-

73,00

Rodoanel

187,00

-

-

187,00

274,00

-

-

274,00

382,00

-

345,00

727,00

Goioxim
Professor Agostinho Alvim

Jararau

Bombeiros

2 Palitos

Jardim Montezano
Mário Cardoso
Adalcina Francisca

Santa Rita

Sagários
Recreio Primavera

1.440,00

423,00

1.079,00
160,00
1.394,00

1.442,00
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Assentamento – Rede de Água (m)
PVC
Fº Fº
50 a 100 mm
80 a 160 mm
Total
(m)
(m)
79,50
1.795,00
1.901,00
165,00

Andréa Solário

PEAD
32 mm
(m)
79,50

Vitória

106,00

Nhá Jordan

165,00

João Valera Gomes

465,00

-

-

465,00

258,00

-

-

258,00

112,00

-

-

112,00

Cabral do Nascimento

555,40

-

-

555,40

Gonçalo Barros

38,00

-

-

38,00

Núcleo

Jorge Fadlo
Amalfi

602,00
Total 15.746,50
6.981,50
Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2020.

23.330,00

Obs.: Os números são preliminares e podem ser modificados devido ao contrato
se encontrar em fase da manutenção durante o período de 18 meses.

6.2 Resultados – Ações Socioambientais

Vale destacar que moradores das áreas atendidas também relataram os
benefícios observados após a realização do Programa Água Legal, como pode
ser visto nas Figuras 46 e 47.
Figura 46 – Depoimentos de moradores de áreas beneficiárias.
“Com o programa água legal melhorou o mau cheiro que vinha na água
clandestina além da contaminação.
Temos água de qualidade tratada e potável.
Agora temos mais dignidade temos um comprovante de endereço!
Agradeço todos os funcionários que se empenharam neste trabalho e
ressalto que melhorou mais ainda o atendimento.”
Jane Santos - líder comunitária e moradora.
Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2020.
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Figura 47 – Depoimentos de moradores de áreas beneficiárias.
"Quero agradecer o técnico comunitário Sorriso, Seninha,
Amadeu e o encarregado Renato em nome de todos os
funcionários da Sabesp e contratadas, pela implantação do
Programa Água Legal na comunidade Chácara Santa Maria.
Melhorou muito a falta d’água que anos íamos na Sabesp
reivindicar, acabou.
Acabou os vazamentos nos canos que se misturavam com o
esgoto nas travessas, agora temos água de qualidade,
endereços para matricular crianças e adultos também nas
escolas e fazer compras nas lojas;
Participo dos eventos de saúde e com a água de qualidade
melhora a saúde da comunidade."
Everaldo Santos - líder comunitário e morador.
Fonte: Acervo UGR Guarapiranga, 2020.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho socioambiental desenvolvido junto às comunidades onde foram
realizadas as obras do Programa Água Legal, na UGR Guarapiranga, vem
atingindo seus propósitos, com ações e atividades que têm garantido o
envolvimento e a participação da comunidade na valorização das obras, de seus
benefícios inclusivos e de melhoria da qualidade de vida. Esses benefícios
permitiram que os indicadores de perdas sociais da UGR Guarapiranga fossem
reduzidos em 86 l/s, se comparadas as estimativas observadas até o
desenvolvimento atual do contrato.

8. AÇÕES FUTURAS

Dando continuidade ao Programa Água Legal a UGR Guarapiranga já está
realizando o 5º Lote de regularização em áreas de alta vulnerabilidade social,
melhorando e adequando cada vez mais as ações de integração com a
comunidade.
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Além disso, ações socioambientais também têm sido aperfeiçoadas, assim como
obras de adequação e regularização de redes de abastecimento e coleta de
esgoto.
A seguir é apresentado o Plano de Ações Socioambientais para acompanhar as
comunidades no pós-obras. As ações serão realizadas de maneira integrada nas
UGRs da Unidade de Negócio Sul.

8.1 Plano de Ações Socioambientais – Programa Água Legal

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, 2018, 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
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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.
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
Guarapiranga em parceria com a Unidade de Negócio Sul – MS está
programando as seguintes ações socioambientais:

•

Entrega de kits de material de higiene e limpeza;

•

Entrega de caixas d’água;

•

Reunião virtual com as lideranças comunitárias (Zoom);

•

Oficina virtual de exame predial;

•

Oficina virtual de limpeza de caixas d'água;

•

Oficina virtual de utilização correta da rede coletora de esgoto;

•

Distribuição de material educativo digital.

Entrega de Kits de Material de Higiene e Limpeza
Deve ser desenvolvida uma distribuição de kits de material de higiene e limpeza
(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 da UGR
Guarapiranga.

52

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

O técnico comunitário da SABESP deverá avaliar qual núcleo comunitário mais
carente e solicitar às lideranças comunitárias os nomes das famílias mais
carentes destas comunidades (cerca de 50 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.

Entrega de Caixas D'Água
Serão entregues 20 caixas d’água para famílias que não possuem reservação
de água.

Reunião Virtual com as Lideranças Comunitárias
O técnico comunitário, junto às lideranças da UGR Guarapiranga abrirão um
espaço virtual para que as lideranças comunitárias possam trazer suas dúvidas
e sugestões referente às áreas onde foi implantado o Programa, além de
monitorar o grau de satisfação da comunidade (duração 40 minutos).

Oficina Virtual de Exame Predial
Será feito uma disseminação dos testes de vazamento interno com as lideranças
comunitárias afim de que esse conhecimento seja repassado para a
comunidade. Essa ação trará como benefício o consumo correto do cliente,
inibição de alta de consumo, além de corrigir possíveis vazamento/solapamento
no subsolo (não desperdício dos recursos naturais).

Oficina Virtual de Limpeza de Caixas D'Água
Faremos uma oficina de limpeza de caixas d’água com os líderes comunitários
para que os mesmos repassem esse conhecimento para seus moradores. Essa
ação trará como benefício manter a qualidade do produto.
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Oficina Virtual de Utilização Correta da Rede Coletora de Esgoto
Levaremos às lideranças comunitárias a importância do uso correto da rede
coletora de esgoto para que os mesmos disseminem essas informações nas
suas comunidades. Essa ação traz o conhecimento referente às condições
adequadas de saneamento, as quais impedem a proliferação de inúmeras
doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A
disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde
pública.

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 parcela 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.
No Quadro 4 é apresentado um cronograma para execução das ações
socioambientais virtuais programadas. Vale ressaltar que a programação pode
sofrer alterações.
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Quadro 4 – Cronograma Ações Socioambientais – Virtuais
Acompanhamento Programa Água Legal UGR Guarapiranga.
Cronograma Ações Socioambientais – Virtuais
Acompanhamento Programa Água Legal UGR Guarapiranga

Atividade

Set./2020 Out./2020 Nov./2020 Dez./2020

Distribuição de material educativo digital
Reunião virtual de alinhamento com as
comunidades
Entrega de caixas d’água
Oficina de exames prediais
Oficinas de limpeza de caixas d’água
Oficina de utilização da rede coletora esgoto
Entrega de kit de higiene
Fonte: Elaborado por UGR Guarapiranga, 2020.
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ANEXOS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

ANEXO A – CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO DO LOTE 04 – CONTRATO PERFORMANCE 04.985/18 (ESCOPO)

Fonte: Elaborado a partir de Painel de Bordo MS, 2020.
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ANEXO B – CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO DO LOTE 04 – CONTRATO PERFORMANCE 04.985/18 (APURAÇÃO)

Fonte: Elaborado a partir de Painel de Bordo MS, 2020.
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ANEXO C – CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO DO LOTE 04 – CONTRATO
PERFORMANCE 04.985/18
Escopo
Contrato

Mar/20

Abr/20

Mai/20

Jun/20

Jul/20

Total

Realizado%

Desenvolvimento
social

5.044

532

186

199

300

288

5.601

111%

Instalação
caixa U.M.A.

4.092

337

311

184

83

150

4.403

108%

Instalação
hidrômetro

5.844

1.139

1.088

1.713

504

256

8.940

153%

48

102

90

0

0

3.794

Cadastro

Obra

Período

Assent.
REDE DN 75 a
100

21.000

Assent. REDE
PEAD 32

104%
875

974

1.151

434

286

18.109

Assent. ramal
esgoto

3.000

569

469

679

77

0

3.176

106%

Constr. de P.I.
e P.V.

95

22

21

13

0

0

95

100%

Ligação nova

5.046

895

502

247

832

159

5.602

111%

Ligação
inativa

500

170

637

1.249

630

7

3.375

675%

Consumo zero

300

41

63

26

0

0

319

106%

1.000

269

288

48

104

145

1.105

111%

Ligação de
esgoto

Fonte: Elaborado a partir de Consórcio TB/Darwin, 2020.
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ANEXO D – FOLHETO DE ORIENTAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DISTRIBUÍDOS NAS COMUNIDADES

Fonte: Acervo SABESP, 2019.
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ANEXO E – FOLHETO DE ORIENTAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DISTRIBUÍDOS NAS COMUNIDADES

Fonte: Acervo SABESP, 2019.

63

