
 

PROJETO 12676-02 - Sabesp - Tietê River Depollution Project Phase IV – BRASIL 
Plano de Ação Ambiental e Social (PAAS ou ESAP) 

 

nº Aspecto Medida Produto/resultado Data de cumprimento 

PS 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais 

1.1  Sistema de avaliação e 
gestão ambiental e social 

1. Dar continuidade à implementação do sistema de gestão ambiental e social 
2.  (SGAS) nas unidades operacionais e do Plano de Gestão Ambiental e 

Social (PGAS) nas obras objeto desta operação. 

1. Evidência de implementação. 1. Anualmente, por meio do 
Relatório de 
Conformidade Ambiental 
e Social (RCAS). 

3. Atualizar constantemente as matrizes de riscos e impactos, os programas 
de gestão, e os programas resposta a emergência. 

2. Evidência de implementação 2. Como parte do RCAS 

1.2  Preparação e resposta a 
emergências 

1. Dar seguimento à gestão das áreas de risco, conforme disposto no Plano 
de Gestão Ambiental e Social, com foque nos riscos associados a 
enchentes e alagamentos.  

1. Evidência de implementação. 1. Como parte do RCAS. 

2. Atualizar o Programa de Gestão de Riscos de Desastres Naturais, 
contemplando também as ETEs objeto desta operação. 

2. Programa de Gestão de Riscos de Desastres 
Naturais para ETEs. 

2. 90 dias após a 
assinatura do contrato de 
empréstimo. 

PS 2: Condições de Emprego e Trabalho 

2.1  Saúde e Segurança 
Ocupacional 
 

1. Contratação de uma empresa especializada para a averiguação das 
condições de segurança das ETEs  

1. Evidência de contratação da empresa 
especializada. 
 

1. 180 dias após a 
assinatura do contrato de 
empréstimo. 

2. Relatório de avaliação de atendimento aos requisitos previstos nas NRs 
para as ETEs de Barueri, Parque Novo Mundo e São Miguel paulista. 

2. Relatório de avaliação das ETEs de Barueri, 
Parque Novo Mundo e São Miguel Paulista. 

2. 90 dias após a 
assinatura do contrato 
com a empresa 
especializada para a 
averiguação das 
condições de segurança 
das ETEs. 

3. Em caso necessário, adotar um plano de ação corretivo a ser 
implementado pela Sabesp considerando a priorização de atividades 
críticas, de forma a mitigar eventuais riscos à equipe operacional. 

3. Evidência de implementação do PAC. 3. Como parte do RCAS. 

PS 3: Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição 

3.1  Gases de Efeito Estufa 1. Realizar inventários de emissão de GEE específicos para os projetos alvo 
do Programa Tietê IV  

1. Inventário de emissões de GEE das estações 
alvo da presente operação (ETEs de Barueri, 
São Miguel e Parque Novo Mundo). 

1. 365 dias após a 
assinatura do contrato de 
empréstimo. 
 

2. Incorporar os inventários de emissão de GEE das ETEs ao relatório anual. 2. Evidência de Incorporação ao relatório anual. 2. Como parte do RCAS. 

PS 4: Saúde e Segurança da Comunidade 

4.1  Saúde e segurança da 
comunidade  

1. Desenvolver conteúdo educativo de prevenção à violência de gênero.  1. Conteúdo educativo de prevenção à violência 
de gênero. 
 

1. 90 dias após a 
assinatura do contrato de 
empréstimo. 
 

2. Monitorar as campanhas informativas que as contratadas farão para as 
equipes de construção e operação das obras previstas no âmbito do 
Programa Tietê IV. 

2. Relatório de monitoramento das campanhas 
informativas de prevenção à violência de 
gênero das subcontratadas. 

2. Como parte do RCAS. 

 


