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// Gestão Ambiental na Sabesp

As Normas e Procedimentos de Publicação estão disponíveis no site da Sabesp
www.sabesp.com.br. Os autores que tiverem seu trabalho escolhido serão avisados da
publicação e, quem quiser enviar um texto para ser submetido ao Conselho, deverá
seguir as especificações previstas nas Normas e Procedimentos. 

Os artigos deverão ser encaminhados em CD com uma cópia impressa do trabalho
para o seguinte endereço: Rua Costa Carvalho, 256, Pinheiros, São Paulo/SP CEP 05429-
900 - Aos cuidados do Conselho Técnico Científico da Revista DAE.

A Revista DAE é uma publicação da SABESP que tem como objetivo principal a divul-
gação de trabalhos cujos temas estão relacionados à área das ciências ambientais. A partir
do próximo número, a DAE contará com um Conselho Editorial Científico composto
por profissionais, pesquisadores, jornalistas e professores formados em ciências ambien-
tais ou que atuam em profissões correlatas. Os nomes destes representantes serão anun-
ciados na próxima edição.

O Conselho Editorial Científico decidirá quais os artigos serão publicados, con-
siderando a qualidade, o potencial de inovação, a originalidade e a pertinência do
tema em face da linha editorial da revista. 

Serão analisados somente os artigos que estiverem relacionados às ciências ambientais.
A revista não se caracteriza como uma publicação departamental, institucional ou regio-
nal, recebendo artigos de todo o País, de pesquisadores ligados às diferentes instituições. 

Quem quiser encaminhar um texto ao Conselho deverá seguir os seguintes padrões:

Conselho Editorial 
Científico
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Tel: (11) 3388 8276 / 8240 - e mail slapastina@sabesp.com.br
Dúvidas

a) Utilizar o processador Word, sem formatação, determinando apenas a
abertura dos parágrafos.

c) Os trabalhos deverão ter no máximo 20 (vinte) laudas - ou 24 mil (vinte e
quatro mil) caracteres. Utilizar laudas de 20 (vinte) linhas com 60 (sessenta)
caracteres cada linha e intervalos de espaçamentos inclusos.

d) As figuras, imagens e ilustrações deverão ter uma boa resolução com, no
mínimo, 200 DPI para o caso de fotos.  

e) O trabalhos devem ser encaminhados com o título, o(s) nome(s) do(s)
autor(es), sua(s) qualificação(ões) e instituição(ões). 

f) É obrigatório apresentar o resumo com no mínimo 500 (quinhentos) e no
máximo 700 (setecentos) caracteres com intervalos e espaçamentos inclusos. 

g) As notas e referências bibliográficas devem ser agrupadas no final do texto, e
deverão ser referenciadas, assim como também as citações, de acordo com as
normas constantes no site da Sabesp. 



/// capa

A DAE 
está de volta 
Revista, que se tornou referência
internacional, celebra mais de
70 anos de história e informação

Olançamento da Revista DAE nos anos 30,
então intitulada Boletim da RAE, consti-
tuiu um acontecimento pioneiro carac-
terístico de uma época muito significati-

va do desenvolvimento da Engenharia Sanitária no
Brasil, época em que a Repartição de Águas e Esgotos
de São Paulo assumia um papel de uma verdadeira es-
cola, de onde saíram grandes autoridades em sis-
temas de abastecimento e tratamento de águas e de
resíduos líquidos.

Naquela época, o núcleo da engenharia sanitária da
cidade ficava condensado na Repartição de Águas e
Esgotos (RAE), vinculada à Secretaria da Viação e
Obras Públicas de São Paulo. E, na verdade, a própria
engenharia sanitária era pouco mais que uma enge-
nharia civil aplicada aos sistemas de águas e esgotos.
Os números mais antigos do Boletim RAE refletem
essa tendência. Portanto, acompanhar as edições do
periódico, que nasceu em novembro de 1936, signifi-
ca fazer um verdadeiro passeio pela história da estru-
turação e aprimoramento da tecnologia do setor.

Para se ter uma idéia, na época em que o Boletim foi
lançado, a Repartição de Águas e Esgotos possuía 253
funcionários, incluindo tanto o corpo técnico como a
área administrativa. A revista foi transformada em
D.A.E em setembro de 1955, quando já comemorava
25 edições lançadas. A mudança foi feita em con-
sonância com a criação do Departamento de Águas e
Esgotos de São Paulo,instaurado oficialmente em
janeiro de 1954.
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“Investir em saneamento é, em suma, investir em saúde pública. Prefiro enterrar
canos a enterrar crianças”. Forte. Contundente. Verdadeira. A frase foi dita pelo ines-
quecível Governador Mário Covas em uma das muitas inaugurações que ele participou
pela Sabesp. 

Covas era um entusiasta do saneamento, conhecia e compreendia profunda-
mente o quanto era (e ainda é) necessário investir na ampliação do complexo sistema de
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos de um estado como São Paulo
e de um país como o Brasil. Ele, talvez como nenhum outro, tenha feito do saneamento
uma de suas bandeiras, tanto quanto a ética, a verdade e a determinação.

Foi durante a gestão de Mário Covas que a Sabesp - e conseqüentemente o saneamento
– teve seu maior salto em termos de investimentos e resultados. Um cenário que nova-
mente se descortina no estado de São Paulo, quando o saneamento passa a ser visto com o
mesmo foco de saúde e qualidade de vida de antes, mas ampliado pela questão da sus-
tentabilidade e do desenvolvimento sócio-econômico.

É neste cenário, renovado de esperanças e desafios, que a Sabesp encontra campo para
retomar um projeto vitorioso: a Revista DAE.

Mais do que simplesmente uma revista técnica, a DAE foi durante os anos que teve de
circulação uma referência do conhecimento e do desenvolvimento da enge-
nharia sanitária, da tecnologia, da pesquisa, do aprimoramento e do engrandecimento de
um setor que representa a diferença entre a saúde e a doença, o progresso e a estagnação, a
vida e a morte. 

Após quase 14 anos sem circular, a Revista DAE volta a se apresentar à comu-
nidade técnica para continuar registrando a história do saneamento. Como
antes, há muito para se fazer e aprender, pois o saneamento hoje tem uma nova configu-
ração global, que vai além da clássica afirmação da Organização Mundial da Saúde onde
“para cada dólar investido em saneamento, pelo menos outros cinco são economizados
em saúde curativa”, sendo fundamental a inserção das variáveis ambientais em todas as
ações do saneamento, o que caracteriza um novo momento, novas responsabilidades, no-
vas engenharias.

A Sabesp, ao reeditar a Revista DAE, será porta-voz desta evolução do
saneamento, com suas novas tecnologias aplicadas, avanços nos sistemas de
tratamento de águas e de esgotos, processos de qualidade, programas e projetos em pleno
desenvolvimento, mas acima de tudo, a partir da circulação desta publicação entre com-
panhias de saneamento, universidades, institutos de pesquisa, organizações não gover-
namentais e públicos de interesse, tem a intenção de assegurar que todos esses avanços
auxiliem na construção de um saneamento universalizado, que mais do que enterrar
canos, seja gerador de soluções sócio-ambientais para o aprimoramento da qualidade de
vida de toda sociedade paulista, brasileira e, porque não, mundial.

Sejam muito bem vindos, novamente, à Revista DAE.

PORTA-VOZ DA EVOLUÇÃO
DO SANEAMENTO

/// editorial

[Gesner Oliveira, Presidente - Sabesp]
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a DAE, sempre cosmopolita, já tratava am-
plamente sobre o assunto em seus periódi-
cos datados de 1970. Nessa época, a revista
já publicava artigos especializados sobre a
manipulação, disposição e tratamento de
resíduos sólidos, aspectos legais sobre
poluição atmosférica, bem como estudos e
pesquisas sobre os mais variados tipos de
impactos ambientais, incluindo suas con-
seqüências sociais. Hoje esta discussão pode
até significar lugar comum mas, na época,
era puro pioneirismo literário.

A revista acompanha a evolução dos con-
ceitos, evoluindo também para uma nova
revista. Pretende-se, com a sua retomada
neste número 176, resgatar o seu principal
objetivo, que é a divulgação de questões
sanitárias e ambientais, bem como manter
os leitores informados sobre as notícias do
setor. Boa leitura a todos !

Em novembro de 1985 a DAE completou 50 anos
de existência e já tinha se transformado em
documento histórico do progresso técnico da
área de saneamento e da engenharia ambiental

/// capa

Em março de 1941 é lançado o
12º exemplar do Boletim que
ganha sua primeira capa co-
lorida;

Em junho de 1951 sai o 22º
exemplar com menção à
eleição do novo Governador do
Estado, Lucas Nogueira
Garcez, um assíduo colabo-
rador do periódico;

Em setembro de 1955 o bole-
tim se transforma na Revista
D.A.E em consonância com o
nome do órgão que, em 1954,
tinha deixado de ser uma
repartição e passava a se
chamar Departamento de
Águas e Esgotos;

Em 1964 ela lança a sua
primeira edição especial em
homenagem ao centenário da
morte de Francisco Saturnino
Rodrigues de Brito, patrono da
Engenharia Sanitária
Brasileira;

Em dezembro de 1969,
através do seu número 74, a re-
vista recebe um tratamento
editorial mais jornalístico.
Pelas mãos do responsável téc-
nico, o engenheiro Luiz Au-
gusto de Lima Pontes, a re-
vista ganha a partir daí seções
de entrevistas, notas, fotos-
legendas, notícias vinda da
Europa, etc;

Em Dezembro de 1973 - Nº 93
- é lançada uma edição históri-
ca fazendo menção à extinção
da Superintendência de Água e
Esgoto da Capital (SAEC) e cri-
ação da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São
Paulo, instituída pela lei Nº
119 de 29 de junho daquele ano; 

Em fevereiro de 1994 é lança-
da a Revista No 175. A última
da série que passa a ser retoma-
da agora.

De RAE 
a DAE

Cobertura de Congressos, 
discussões sobre novas tecnologias
em saneamento, etc. 
Todas as novidades do setor 
eram publicadas na revista

HISTÓRIA
Já nessa época, a missão do departamen-

to era grande: suprir de água a capital de São
Paulo e mais cinco cidades lindeiras, bem
como fornecer redes de esgotos para a capi-
tal. Com o desenvolvimento da grande
metrópole, o departamento foi incorpo-
rando outras cidades e aumentando a sua
área de atuação.

A Revista também foi crescendo, tanto
em tiragem quanto em representatividade
nacional e internacional. Em 1975, foram
lançados cinco números com tiragem de 5
mil exemplares cada. Nesta época, ela já
acumulava assinantes em toda a América
Latina e vários países da Europa, Ásia e
África. Recebeu inclusive menções de
aplauso no Congresso de Engenharia Sani-
tária de Quito e Caracas.

O engenheiro Luiz Augusto de Lima
Pontes, responsável técnico da DAE de
1969 a 1973, lembra do sucesso que a re-
vista fazia nos congressos internacionais.
"Distribuíamos exemplares e rapidamente
acabava todo o estoque que levávamos. As
pessoas, inclusive, nos abordavam pedin-
do uma revista", recorda o engenheiro que

hoje responde pela diretoria executiva da Associação InterAmeri-
cana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS). "Na época, não
existia uma publicação especializada como a nossa e supríamos es-
sa carência", completa.

Foi sob a coordenação de Lima Pontes que a revista passou a ter
um tratamento jornalístico mais aprimorado, com a inserção de edi-
toriais, matérias, entrevistas, foto-legendas, notas brasileiras, notí-
cias técnico-sanitárias da Europa, etc. 

Segundo ele, o trabalho contou com a fundamental ajuda do fun-
cionário Saraiva de Oliveira, então responsável pela parte adminis-
trativa e captação de anúncios, e dos professores José Martiniano de
Azevedo Neto, Eduardo Yassuda, Max Lothar Hess e Valter Engraçia
de Oliveira que eram freqüentes colaboradores.

DAE FAZ 50 ANOS
Em novembro de 1985 a DAE completou 50 anos de existência e

já tinha se transformado em documento histórico do progresso téc-
nico da área de saneamento e da engenharia ambiental. Tanto que
nessa época ela era distribuída em mais de 40 países.

Atualmente a engenharia sanitária passa por uma nova re-
volução. Seus horizontes se alargam mais para abrigar o compro-

metimento com a ecologia e, principal-
mente, com o meio ambiente. O proble-
ma da poluição das águas, ao lado da
poluição dos solos e do ar constituem uma
das múltiplas facetas e conseqüências da
agressão do homem ao seu meio e à bios-
fera como um todo. 

O debate vem amadurecendo aos
poucos na sociedade mas percebe-se que

No seu auge, a DAE acumulava assinantes em toda a
América Latina e em vários países da Europa, Ásia e
África. Recebeu menções de aplauso nos Congressos
de Engenharia Sanitária de Quito e Caracas

CURIOSIDADE
Em julho de 1971 - No 81 - a revista publica a nota
"Banho ou Água Potável" que diz:
O banho diário nunca foi muito apreciado pelos eu-
ropeus em geral, mas os ingleses decidiram adotar o
costume e estão ameaçados de séria crise no abastec-
imento de água. Lorde Royle, que fez a observação
declarou na Câmara dos Lordes que a Inglaterra
poderá ficar sem água potável se o povo continuar a
usá-la para tomar banho.

Lima Pontes,
ex-editor: 
a revista
cresceu tanto
em tiragem
quanto em 
representativi -
dade nacional 
e internacional
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Desafio aos funcionários: 
redução de custos e aumento
de produtividade e receitas

Empresa lança Plano de Metas 
para período de 2007 a 2010

/// matéria

Uma nova
Sabesp 

Para o Governador de São Paulo,
José Serra, o saneamento é priori-
dade número 1 e a Sabesp tem um
papel fundamental nesta missão.

A Empresa é um orgulho para o Estado e há
novos desafios e mudanças para a ver-
dadeira revolução de sua cultura. “A
Sabesp deve ser uma empresa de soluções
ambientais e vai investir quase R$ 6 bi-
lhões nos próximos anos”, destacou Serra.
Seu pronunciamento aconteceu em 31 de
maio de 2007, na apresentação do Plano de
Metas da Sabesp para o período de 2007 a
2010, em videoconferência para os 17 mil
funcionários da Companhia. 

Oprograma manterá a universalização do abastecimen-
to de água e o acréscimo de 2 milhões de pessoas aten-
didas, o equivalente a duas cidades como Campinas. No

que se refere à coleta e tratamento de esgotos, mais 2,3 milhões
de usuários serão beneficiados. 

Desde janeiro de 2007 a Empresa iniciou a revisão do planeja-
mento estratégico. Conforme Gesner Oliveira, Presidente da Em-
presa, a estratégia busca o equilíbrio, bem como a eficiência ope-
racional e econômica. “A Empresa só pode investir se tiver bons
indicadores econômico-financeiros e realizar a reestruturação
corporativa para cumprir a missão pública do saneamento. 

Um dos pontos mais importantes será a questão ambiental.
Para isso a Empresa terá uma nova política de Meio Ambiente e,
até 2010, 10% das unidades operacionais obterão a ISO 14001.
Entre outros desafios estão a participação no mercado de car-
bono, a redução do consumo de energia elétrica e novos progra-

mas voltados à preservação dos manan-
ciais, continuidade do Projeto Tietê, a des-
poluição de córregos - Programa Córrego
Limpo e o Programa Onda Limpa, de re-
cuperação ambiental da Baixada Santista. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Outro compromisso está relacionado
aos clientes e aos municípios em virtude
da renovação de 173 contratos e aos pro-
gramas de fidelização e metas estabeleci-
das para mensurar a satisfação dos
clientes. No que se refere à produção de
água, haverá aumento na produção de 11
mil litros por segundo. Para manter a uni-

versalização será necessário realizar mais
652 mil ligações de água. Nos serviços de
esgotos, o índice passará de 78% para
84%, incluindo mais 792 mil ligações nos
próximos 4 anos. 

“Vivemos um novo tempo onde o foco
da Empresa não é a realização das obras,
mas os clientes de hoje e do futuro. Deve-
mos incorporar o conceito de atender as
próximas gerações e ter consciência da
valorização e importância da prestação
dos serviços de saneamento. O Planeja-
mento Estratégico apresentado nesta
solenidade é exemplar e importante aos
demais parceiros e empresas de sanea-
mento que esperam inovações que pos-

sam ser adotadas. Ele demonstra e docu-
menta o nosso papel e comprometimen-
to com o hoje e com o futuro”, destacou a
Secretária de Saneamento e Energia, Dil-
ma Pena. 

O presidente da Companhia, Gesner de
Oliveira Filho, ressaltou que, para que a
Empresa possa cumprir os desafios apre-
sentados, será necessário um grande en-
volvimento de todos os funcionários. “Se
nos consideramos uma empresa de nível
internacional, parece-nos coerente ab-
sorver e nos pautar por padrões interna-
cionais de eficiência operacional e geren-
cial”, concluiu o presidente encerrando o
seu discurso.

Um dos pontos mais
importantes será a questão
ambiental. Para isso a
Empresa terá uma nova
política de Meio Ambiente
e, até 2010, 10% das
unidades operacionais
obterão a ISO 14001

R$ 6 bilhões
é o valor que a Sabesp 
vai investir  nos próximos
anos em soluções
ambientais

2,3 milhões
de usuários serão
beneficiados no que se
refere à coleta e
tratamento de esgotos 

652 mil
ligações de água serão
necessárias para manter 
a universalização

792 mil
ligações de esgotos 
nos próximos 4 
anos serão realizadas

A Empresa só pode investir se
tiver bons indicadores econômico-
financeiros e realizar a reestrutu-
ração corporativa para cumprir a
missão pública do saneamento
Gesner Oliveira, Presidente da Empresa
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São R$ 1,5 bilhão já investidos 
desde o início do programa em 1992

/// matéria

Investimento 
e tecnologia na
despoluição 
do Rio Tietê

ASabesp, desde 1992, já investiu US$ 1,5 bilhão no Projeto Ti-
etê. A conclusão da 2a. Etapa, prevista para 2008, vai elevar os
índices de coleta de esgoto de 80% para 84% e os índices de
tratamento de 62% para 70% na RMSP. Em conseqüência de

tudo isso, o Tietê deverá ter sua mancha crítica de poluição reduzida em
160 km (120 km 1a etapa e 40 km da 2a. Etapa). Nas duas etapas foram as-
sentados mais de 3.100 quilômetros de tubulações, o equivalente a distân-
cia de São Paulo a Fortaleza, com diâmetros que chegam a 4,5 m.

Em 1999, o Projeto Tietê foi contem-
plado pelo BID - Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento, com o

título de programa de saneamento mais
bem gerenciado em todo o mundo. Para fa-
zer jus a distinções como essa, a Sabesp con-
ta com um serviço de controle de qualidade,
inovador e pioneiro, para todas as obras do
projeto: a inspeção prévia por TV, de tec-
nologia alemã, garante a qualidade e a dura-
bilidade das tubulações que levam o esgoto
às estações de tratamento.

Antes que as tubulações entrem em ope-
ração, é realizada uma inspeção através de
filmagem. Esse serviço, que antes era feito
manualmente, hoje é executado com o
auxílio de um robô, que percorre uma ex-
tensão de até 150 metros de tubulações de

esgotos, com câmera e iluminação, regis-
trando detalhes como eventuais infil-
trações, rompimentos ou trincas. Além da
segurança e rapidez - o tempo médio de ope-
ração é de 30 minutos - uma outra van-
tagem de se usar esse equipamento é que o
monitoramento pode ser feito em áreas se-
cas ou com presença de água.

INSPEÇÃO 
COMPUTADORIZADA

A inspeção é executada por um enge-
nheiro especializado, que comanda o
equipamento de dentro de uma camionete
equipada com visores e computadores. Es-
sa aparelhagem permite que se faça um
mapeamento milimétrico de toda tubu-
lação de esgoto, semelhante ao que é rea-

lizado no corpo humano pelo cateterismo.
O diagnóstico preliminar executado com
esse equipamento serve de base para a
análise das correções necessárias, antes que
os coletores e as redes de esgoto sejam li-
berados para operação.

Além de assegurar a confiabilidade e a
qualidade dos serviços gerenciados pela
Sabesp, esse tipo de inspeção permite que
a empresa obtenha maior economia nos

serviços de reparos e manutenção. Estudos
estimam a economia obtida com o moni-
toramento por TV em até US$ 125 para
cada dólar investido nos serviços de ins-
peção.

O Projeto Tietê segue, assim, seu
propósito de recuperação dos cursos
d’água de São Paulo e meio ambiente.

Mais informações:
www.projetotiete.com.br

Em 1999, o Projeto Tietê foi contemplado pelo
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento,
com o título de programa de saneamento mais
bem gerenciado em todo o mundo

Aparelhagem permite 
mapeamento milimétrico 
em toda a tubulação de esgoto
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por vezes, é necessário que se imponham medidas coercitivas co-
mo multas e até mesmo encerramento de atividades. Esta é uma
atividade que está com os órgãos de fiscalização ambiental e é de
competência indelegável do Estado, o qual cumpre sua função de
disciplinador do uso de um bem público.

A Resolução n. 357 mistura estes dois mecanismos distintos
(inclusive na esfera de competência) num mesmo texto legal e o
que se vê é uma resolução excessivamente detalhada para
cumprir a primeira função e pouco detalhada para cumprir a se-
gunda. Pior, confunde seus usuários que, via de regra, tendem a
utilizar os mecanismos de planejamento (enquadramento) co-
mo se fossem os mecanismos de comando-controle.

Quando se deseja utilizar a Resolução n. 357 visando os meca-
nismos de comando-controle propriamente ditos, falta a ela uma
série de itens necessários à sua plena aplicação. Por exemplo, 
qualquer técnico sabe que os sistemas de tratamento de efluentes
não operam com eficiência constante, nem o efluente a ser trata-
do tem características de qualidade constantes. Qual é então o
desvio permitido? Com que freqüência se admite que os sistemas
falhem? Todos os sistemas de tratamento podem ser controla-
dos pela mesma lista de parâmetros? Os limites devem ser os
mesmos para todo e qualquer processo de tratamento, de qual-
quer tipo de efluente? É claro que todas estas questões não estão
respondidas. Não há nem mesmo menção para que os órgãos
ambientais sejam responsáveis por definir estes detalhes.

Mesmo a proposição do enquadramento encontra dificul-
dades. Num país de diversidade ecossistêmica como o nosso,

ocorre uma variação expressiva das
condições naturais de qualidade da
água. As classes estabelecidas pela
Resolução 357 pressupõem que os
usos são possíveis desde que as
condições de qualidade do corpo hí-
drico atendam àquele conjunto de
parâmetros e respectivos limites.
Deve ser lembrado que os limites es-
tão ali colocados como padrões, de va-
lor legal, e não como meras recomen-
dações. É razoável ter-se padrões uni-

formes para todo o país? Mesmo com algumas cláusulas esparsas
que permitem valores superiores ao padrão por razões naturais,
deve-se convir que isto torna sua aplicação muito difícil. O con-
ceito de progressividade nas metas é outro ponto que tem encon-
trado muita dificuldade para sua aplicação concreta, ainda que
tenha sido uma grande conquista. Alguns pensam ser uma flexi-
bilização, outros simplesmente acham difícil demais.

Estas e muitas outras questões estão em aberto e dificultam
enormemente a aplicação dos instrumentos de gestão de quali-
dade da água. Precisamos evoluir muito para construir um ar-
cabouço legal harmônico, coeso, completo e moderno. Podemos
aprender olhando o processo histórico de construção da gestão
da qualidade da água em outros locais como os Estados Unidos,
ou mesmo o atualíssimo processo em desenvolvimento na
União Européia. Recuperação ambiental precisa fortemente de
bom planejamento estratégico. Está colocado o desafio.

Oenquadramento de corpos hídricos é um dos impor-
tantes instrumentos da gestão de recursos hídricos, pois
visa garantir a qualidade da água necessária para os usos

a que o corpo hídrico se destina. Em bacias críticas, com o controle
da qualidade da água, ganha-se, às vezes, um aumento da disponi -
bilidade hídrica, tão precioso que o controle ambiental decor-
rente torna-se quase um fringe benefit. 

A Resolução n. 357 cumpriu um importante papel ao reafir-
mar que o enquadramento são metas a serem alcançadas e man-
tidas, ou objetivos de qualidade a serem perseguidos. Outro im-
portante fator foi o de permitir que tais metas fossem buscadas de
forma progressiva, podendo ser definidas etapas intermediárias,
de modo a adequar os conjuntos de ações necessárias aos passos
de tamanho adequado, permitindo garantir viabilidade técnica
e financeira ao processo de recuperação de qualidade da água.

No entanto, a Resolução n. 357, infelizmente, ainda padece de
graves defeitos conceituais. O mais importante deles é ter tentado
juntar, numa mesma resolução, dois processos de gênese com-
pletamente distinta, que são o en-
quadramento de corpos hídricos e o
efetivo controle da poluição.

O enquadramento de corpos hídri-
cos é um processo de planejamento e
gestão, cuja competência legal está
sob a égide do sistema de recursos hí-
dricos, já que é aprovado pelos Con-
selhos Estaduais ou Nacional de Re-
cursos Hídricos. É um processo que
busca um objetivo de qualidade da
água para atender aos usos prepon-
derantes da bacia, mas que está claramente vinculado à vocação
de uso e ocupação do solo da região e que depende, principal-
mente, da capacidade de investimento para realizar as ações
necessárias aos patamares de qualidade desejados. É bom lembrar
que não se pode desejar algo impossível de se atingir por absolu-
ta falta de viabilidade técnica ou financeira.

É, portanto, um processo que exige uma visão abrangente da ba-
cia hidrográfica, ali contemplados todos os seus usos, suas inter-re-
lações e através do qual se visa colocar sob controle os principais
agentes causadores de poluição. É bom lembrar que este tipo de con-
trole sempre surte mais efeito se executado de maneira progressiva,
já que a capacidade de gestão e de investimento é sempre limitada.

O controle da poluição, por sua vez, visa concretizar o alcance
das metas previstas pelo enquadramento. Para tanto, é necessário
o acompanhamento de cada poluidor de forma individualizada,
agregando-se as atividades de licenciamento e fiscalização, onde,
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As primeiras reuniões do Grupo Técnico (GT), instituído
pela Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental
e Gestão de Resíduos com a incumbência de elaborar

proposta de revisão da resolução CONAMA 20, destinaram-se ao
estabelecimento de um arcabouço conceitual e definições de di-
retrizes gerais que pudessem dar o necessário respaldo à con-
dução do subseqüente processo de discussão. Houve o consenso
de que a nova resolução deveria constituir, prioritariamente, ins-
trumento de gestão e planejamento dos recursos hídricos,
condição esta claramente expressa na nova Resolução 357 em
duas de suas considerações iniciais:

– “Considerando que o enquadramento expressa metas finais
a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas in-
termediárias, obrigatórias, visando sua efetivação”;

– “Considerando a necessidade de se criar instrumentos para
avaliar a evolução da qualidade das
águas, em relação às classes estabele-
cidas no enquadramento, de forma a
facilitar a fixação e controle de metas
visando atingir gradativamente os
objetivos propostos”.

Entretanto, ao analisar o texto final
da referida Resolução, verificamos
que tais premissas foram parcial-
mente desconsideradas quando da
elaboração de certos artigos. Merece
destaque o artigo 34, que estabelece as
condições e padrões que deverão ser
obedecidos para o lançamento, dire-
to ou indireto, de efluentes de qual-
quer fonte poluidora, independente-
mente da classe de enquadramento.
Levando em conta que o objetivo principal da resolução é o de as-
segurar os usos preponderantes dos corpos de água de acordo
com sua classe de enquadramento e que o lançamento de eflu-
entes, em qualquer hipótese, poderá inviabilizar tais usos, não
haveria, a princípio, a necessidade da existência deste artigo.

Por outro lado, deve-se considerar a grande dificuldade rela-
cionada à execução de programa de fiscalização baseado exclu-
sivamente no monitoramento da qualidade da água do corpo re-
ceptor, cuja complexidade operacional exigiria a implantação de
sofisticada estrutura de controle, com implicações significativas
nos gastos do órgão ambiental. Sendo assim, entendemos ser jus-
tificável a fixação de limites para os efluentes lançados, desde que
não se inviabilize ou crie dificuldades excessivas ao processo de
gestão e planejamento dos recursos hídricos.

As restrições dos padrões atuais para alguns parâmetros,
como por exemplo, nitrogênio amoniacal, praticamente ex-
cluem a possibilidade de implantação de tradicionais proces-
sos de tratamento de esgoto, tais como lagoas de estabilização,
reatores anaeróbicos, filtros biológicos aeróbicos, etc., mesmo
em uma primeira etapa do programa de adequação às metas
progressivas intermediárias. Não nos parece aceitável que um
país, onde temos tanto ainda a realizar para atingir a univer-
salidade dos serviços de esgotamento sanitário, possa pres-
cindir da adoção desses tipos de tratamento.  O fato de consti-
tuírem processos de baixo custo e relativa simplicidade ope-
racional viabiliza sua adoção de imediato, antecipando os
benefícios ambientais decorrentes, sem comprometimento
dos objetivos finais de enquadramento. Não impede também
que, em casos específicos, possa-se exigir, já numa primeira
etapa, a implantação de sistemas de tratamento mais efi-
cientes, caso o comitê de bacia entenda existirem razões que
justifiquem o atendimento ou adequação, em curto prazo, da
qualidade da água do corpo receptor aos usos preconizados à
sua classe de enquadramento.

É bem verdade que a Resolução, visando minimizar as questões
acima mencionadas, define, em seu artigo 25, parágrafo único,
que o órgão ambiental competente poderá, excepcionalmente,
autorizar o lançamento de efluente acima das condições e

padrões estabelecidos no artigo 34,
desde que observados os seguintes
requisitos:

I - comprovante de relevante
interesse público, devidamente mo-
tivado;

II - atendimento ao enquadramen-
to e às metas intermediárias e finais,
progressivas e obrigatórias;

III - realização de Estudo de Im-
pacto Ambiental, às expensas do em-
preendedor responsável pelo lança-
mento;

IV - estabelecimento de tratamen-
to e exigências para o lançamento; 

V - fixação de prazo mínimo para o
lançamento excepcional.

Ora, entendemos que a observância de tais requisitos, em sua
totalidade, é impraticável, não possibilitando, portanto, que o
referido artigo atinja aos objetivos a que se propõe. 

Sendo assim defendemos ser absolutamente necessária a flexi-
bilização das atuais condições e padrões do artigo 34, de modo a
permitir que a Resolução cumpra seu manifesto e importante ob-
jetivo de servir prioritariamente aos propósitos de planejamen-
to e gestão de recursos hídricos. 

Tal flexibilização não implicará, de forma alguma, a poster-
gação dos objetivos almejados de melhoria da qualidade da
água dos corpos receptores. Ao contrário, permitirá acelerar a
implantação de processos de tratamento de esgotos e, conse-
quentemente, a antecipação dos benefícios ambientais deles
decorrentes.

/// Ensaio

A Resolução Conama n.357 em debate

[Américo de Oliveira Sampaio]

Diferentes abordagens sobre a resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente que dispõe sobre a classificação dos corpos de água 
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento

É justificável a fixação
de limites para os
efluentes lançados,
desde que não se
inviabilize ou crie
dificuldades excessivas
ao processo de gestão
e planejamento dos
recursos hídricos

Precisamos evoluir
muito para construir
um arcabouço 
legal harmônico,
coeso, completo
e moderno

Engenheira Civil, Professora Titular 
do Departamento de Engenharia Hidráulica 
e Sanitária da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo

Engenheiro Civil e Sanitário,Mestre em Hidráulica
e Sanitária pela Universidade de São Paulo.
Gerente do Departamento de  Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação da SABESP.

[Monica Porto]
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Após três anos de instensos trabalhos foi promulgada em
17 de março de 2005 a a Resolução CONAMA/357. Pro-
duto da revisão da Resolução CONAMA 20/86, a CONA-

MA/357  envolveu representantes dos órgãos ambientais, insti-
tutos de pesquisa, setor industrial, ongs e órgãos públicos mu -
nicipais, estaduais e federais. As principais razões para isso foram:
harmonizar o texto legal com a política nacional de recursos hí-
dricos (plano de bacia, outorga, cobrança e novas diretrizes do en-
quadramento), meio ambiente (licenciamento ambiental) e
saúde (Portaria 518/04 - qualidade da água para consumo hu-
mano) e incorporar os novos conhecimentos trazidos pela in-
tensa evolução tecnológica sobre variáveis importantes para
avaliação dos recursos hídricos.

O texto foi reorganizado em 50 artigos e 6 capítulos e foram es-
tabelecidas novas classes para águas salinas e salobras, amplian-
do as possibilidades de gestão dos recursos hídricos nos ecossis-
temas aquáticos: classe especial para
preservação das comunidades
aquáticas e ambientes em unidades
de conservação, classes 1, 2 e 3 pre-
vendo uma maior gradação entre as
antigas 5, 6, 7 e 8 (uma para usos mais
nobres e outra para usos menos exi-
gentes das águas salinas e salobras res-
pectivamente). 

Foram  definidas novas condições
e padrões de qualidade e revistas as
existentes, a partir de justificativas
técnicas que consideraram proteção
da vida humana, caráter organolépti-
co, carcinogicidade, mutagenicidade,
variáveis relacionadas com a eutrofização dos corpos d’água,  pro-
teção à vida aquática, entre outros. Para os corpos de água  das
classes 1 e 2  (para usos mais nobres) a Resolução define a não ob-
servância de  efeito tóxico crônico para os organismos  e  para os
corpos de água de qualidade intermediária (classe 3) a não verifi-
cação de efeito tóxico agudo aos organismos.

As condições e padrões de lançamento de efluentes também
foram revisadas, destacando-se:  a proibição do lançamento de
Poluentes Orgânicos Persistentes, o critério ecotoxicológico
(lançamento de efluentes) e revisados os valores de algumas va-
riáveis. Ficou mais clara a atribuição dos órgãos ambientais para
estabelecer (quando necessário) carga poluidora máxima para o
lançamento de substâncias de modo a não comprometer as
metas objeto de enquadramento.

A articulação com a política nacional de recursos hídricos en-
contra-se expressa no texto quando a Resolução determina que

as ações de gestão referentes aos usos dos recursos hídricos (ou-
torga e cobrança ) devem basear-se nas metas progressivas (in-
termediárias e final) e obrigatórias, estabelecidas no enquadra-
mento. Este dispositivo contribui para fortalecer a elaboração e
aplicação do enquadramento nos Comitês de Bacia  como ver-
dadeiro pacto regional onde a  comunidade define os usos atuais
e pretendidos das águas. E ainda, a Resolução CONAMA 357/05
está integrada às ações de gestão ambiental pois estabelece que o
controle ambiental corretivo e preventivo esteja de acordo com as
metas de qualidade e com as diretrizes dos planos de bacia.

Nas disposições finais e transitórias, a Resolução estabelece que
os empreendimentos e demais atividades poluidoras que até
17/03/05  tiveram licença de instalação ou operação expedidas, a
critério do órgão ambiental competente terão o prazo de 3 anos,
podendo ser prorrogado até por mais  dois anos mediante assi-
natura de Termo de Ajustamento de Conduta, para se adequarem
as condições e padrões novos ou mais rigorosos previstos nesta
Resolução. 

DESAFIOS

Entre os desafios atuais para recuperação e melhoria da quali-
dade dos corpos d’ água relacionados com a aplicação da Reso-
lução CONAMA 357/05 está o licenciamento ambiental de fontes
de poluição com lançamento de efluentes em corpos de água des-
conformes com o enquadramento e a localização de municí-
pios/comunidades em cabeceiras de bacias, que exige grau de

tratamento avançado incompatível
com a condição sócio-econômica da
população. Outro desafio é da gestão
ambiental das regiões costeiras e es-
tuarinas dos Estados brasileiros, ocu-
padas por atividades industriais e por-
tuárias impactantes dos recursos hí-
dricos (onde o enquadramento deve
estar associado ao gerenciamento
costeiro). É fundamental a atualiza-
ção do enquadramento dos corpos
d’águas pelos Comitês de Bacia nas
águas interiores e a aprovação dos en-
quadramentos das águas salinas e sa-
lobras pelos Estados em cooperação

com a União com a participação ativa dos órgãos gestores.
O processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos no

Brasil teve avanços significativos nos últimos 15 anos, notada-
mente após a publicação das leis estaduais, como a Lei 7.663/91
(São Paulo) e a Lei 9.433/97 (Nacional) e agora a  Resolução
CONAMA 357/05.  Entretanto, é importante não perder de vista,
que muito dos avanços estão no processo de discussão destes mes-
mos textos legais, na criação de comitês de bacia hidrográfica e
fóruns participativos sobre o tema, na estruturação/reestrutu-
ração dos órgãos gestores e no aperfeiçoamento institucional de
áreas correlatas como a de saneamento por meio da Lei Federal
11.445/2007. A consolidação destas conquistas também virá com
o tempo, por meio da implementação efetiva destes e de outros
instrumentos legais, de forma progressiva, participativa, descen-
tralizada mas articulada, em que os Comitês  de Bacia são fóruns
privilegiados.

/// Ensaio

A Resolução Conama n.357 em debate

Regis Nieto, eng. quim., gerente do Setor de
Efluentes Líquidos  da Cesteb
Paulo T. Katayama, eng. civil, gerente da
Divisão de Qualidade de Águas da Cetesb
Eduardo M. Oliveira, eng. quim., Gerente do
Departamento de Tecnologia de Águas Superficiais
e Efluenhtes Líquidos da Cesteb

/// Resenhas

Livros lançados pelo
Programa de Pesquisa 
em Saneamento 
Básico - PROSAB
Programa de pesquisa em rede que congrega 
diversas universidades de todas as regiões 
do país (www.finep.gov.br/prosab/index.html)

ESGOTO
Neste livro discutem-
se os processos de
tratamento de esgoto,
principalmente sob o
ponto de vista do que
pode ser alcançado
em termos de quali-
dade do efluente final,
associando-se às múltiplas finalidades de
utilização. A obra caracteriza-se pela acen-
tuada orientação voltada ao uso agrícola
de efluentes tratados, sendo abordada
também a reutilização das águas de esgo-
to sanitário. Os impactos da utilização de
esgoto tratado sobre o solo e aqüífero e os
efeitos sobre as plantas são exemplos de
tópicos abordados, bem como as expe-
riências do grupo de pesquisadores sobre
o uso de esgoto em hidroponia e para pro-
dução animal. O livro envolve também a
proposição de critérios e padrões para a
regulamentação do "reúso" de água.

Título: Tratamento e Utilização de
Esgotos Sanitários
Coordenadora: Maria de Lourdes
Florêncio dos Santos
flor@ufpe.br

BIOSSÓLIDOS
Este livro apresenta alternativas de tratamento e valorização dos
lodos de Estações de Tratamento de Água e de Esgoto, através de
sua utilização/transformação em matérias primas para fabri-
cação de produtos e uso. Para demonstrar a tecnologia disponí-
vel, o livro foi subdividido em nove capítulos com informações
compiladas por um grupo de cientistas e pesquisadores que vêm
trabalhando há anos no campo de gestão, processamento e

aproveitamento
destes resíduos. Há
ainda um capítulo que fala sobre os lodos de
decantodigestores, popularmente denomi-
nados fossas sépticas.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Os oito capítulos do livro apresentam um referencial teórico
sobre o tema abordado e os estudos de caso realizados pelas
universidades participantes. O leitor perceberá que o livro abor-
da diferentes temas e assuntos referentes ao gerenciamento
integrado, como a redução do envio de resíduos aos aterros
(pré-tratamento e compostagem), digestão anaeróbia, processos
construtivos de aterros, monitoramento ambiental e tratamen-
to de lixiviados (tratamentos biológicos, físico-químico e bar-
reiras reativas). Ele sintetiza um tema que é pouco tratado no Brasil e certamente

servirá de grande utilidade técnica e
científica que mostrará caminhos
futuros a serem trilhados na busca
de soluções definitivas para o geren-
ciamento verdadeiramente integra-
do de resíduos e o tratamento de li-
xiviados, adequados à realidade
nacional.

CONSUMO DE ÁGUA
Conforme admitem os próprios autores este livro representou
um grande desafio. Isso porque é muito difícil tratar de temas ino-
vadores para a engenharia sanitária, alguns dos quais ainda inci-
pientes em termos de conceituação, de desenvolvimento tec-
nológico e de experiências em escala real. Portanto, com o objeti-
vo de fornecer aos leitores uma ampla visão do tema, os

pesquisadores não pouparam esforços
na busca de um equilíbrio entre as in-
formações que caracterizam a experiência pregressa, o
conhecimento atual e as novas informações decorrentes
das mais recentes pesquisas e desenvolvimentos tec-
nológicos sobre a conservação de água em edificações. 

ÁGUA
Esta publicação traz
um panorama geral
dos seguintes temas:
os desafios relaciona-
dos ao tratamento de
água; aspectos bio-
lógicos e ecológicos
das cianobactérias; o
monitoramento, avaliação, manejo e pré-
tratamento da água nos mananciais; fil-
tração lenta, filtração direta, processos de
separação por membranas, oxidação e ab-
sorção. O trabalho é resultado de um es-
forço coletivo que envolveu diversos
profissionais de diferentes áreas como
professores, pesquisadores, doutorandos,
mestrandos, técnicos e estudantes de
graduação que, juntos, numa equipe mul-
tidisciplinar constituída principalmente
por biólogos e engenheiros químicos,
conseguiram desenvolver este trabalho
tão bem estruturado.

Título: Contribuição ao Estudo da
Remoção de Cianobactérias e
Microcontaminantes Orgânicos por 
meio de Técnicas de Tratamento de 
Água para Consumo Humano
Coordenador: : Valter Lúcio de Pádua
valter@desa.ufmg.br

Título:Uso Racional da
Água em Edificações
Coordenador: Ricardo
Franci Gonçalves
franci@npd.ufes.br

Título: Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Urbanos com ênfase na Proteção de Corpos
D’Água: Prevenção, Geração e Tratamento 
de Lixiviados de Aterros Sanitários
Coordenador: Armando Borges de 
Castilhos Junior
borges@ens.ufsc.br

Título: Alternativas de uso de resíduos 
do saneamento
Coordenador: Claverson Vitório Andreoli
c.andreoli@sanepar.com.br

[Regis Nieto (foto), Paulo T. Katayama
e Eduardo M. Oliveira]

O processo de
planejamento 
e gestão dos 
recursos hídricos no
Brasil teve avanços
significativos nos
últimos 15 anos



/// artigos técnicos

Parceria público 
privada, abastecimento
público de água

INTRODUÇÃO

ALei nº 11.079, de 30/12/2004,
no âmbito federal e, a Lei nº
11.688, de 19 de maio de

2004, instituíram o programa e as
normas gerais para contratação de
parceria público-privada (“PPP”), no
âmbito da Administração Pública. 

O fundamento das PPṔs consta da
mensagem que acompanhou o pro-
jeto de lei encaminhado ao
Congresso Nacional, ao assinalar que
“no caso do Brasil, representa uma
alternativa indispensável para o
crescimento econômico, em face das
enormes carências sociais e
econômicas do país, a serem supri-
das mediante a colaboração positiva
do setor público e privado”. O
Governo enfrenta atualmente
restrição a sua capacidade de investi-
mentos, nesse contexto, a PPP é vista
como uma alternativa para viabilizá-
los, especialmente no setor de infra-
estrutura, bastante carente no País. 

Ressalte-se, todavia, que as PPṔs
não devem ser confundidas com pri-
vatizações. Embora resultantes de
um mesmo processo de moderniza-
ção do Estado, as privatizações
implicam na alienação de ativos
públicos ao setor privado, enquanto

Comum  (Lei nº 8987/95) e as
Concessões Patrocinada e
Administrativa (Lei nº 11.079/2004),
é que, nas últimas, a remuneração
do particular é feita, parcial ou inte-
gralmente, pelo Estado. Por este
motivo, os empreendimentos
elegíveis à modalidade de PPP não
são, em regra, auto-sustentáveis, na
medida em que necessitam de uma
contraprestação parcial ou integral
do Estado para se tornarem atrativos
ao investimento do setor privado. 

Nota-se claramente uma mudança
na ótica do Estado, que passa de
adquirente de ativo para adquirente
de serviço público, o que gera funda-
mental alteração na estrutura de
incentivos do contrato. Aqui o par-
ticular será o responsável pelo proje-
to, construção, financiamento e, em
última instância, pela prestação do
serviço, sendo incentivado a adotar
uma visão integrada e eficaz em todo
o ciclo do empreendimento. De fato,
o particular só será remunerado após
o início da prestação dos serviços,
seja ela precedida de obra, ou não. E,
mais, sua remuneração deverá estar
calcada em índices de performance e
desempenho. 

Para o desenvolvimento do
empreendimento o licitante vence-
dor deverá constituir uma sociedade
de propósito específico - SPE, que
será responsável por implementar e

gerir o objeto da parceria. Nessa
modelagem, os ativos e obrigações
da PPP ficam fora do balanço de seus
acionistas.

Outra novidade trazida pela legis-
lação de PPP está no “comparti-
lhamento com a Administração
Pública de ganhos econômicos
decorrentes da redução do risco de
crédito dos financiamentos utiliza-
dos pelo parceiro privado” (Lei nº
11.079/2004, artigo 5º, inciso IX). O
dispositivo se justifica na medida
em que o poder público poderá ofe-
recer garantias ao financiador do
projeto. Dentre essas garantias,
apontamos o mecanismo do “step in
rigths”, instituto contratual que per-
mite ao financiador assumir o con-
trole da SPE, com o objetivo de pro-
mover a sua reestruturação finan-
ceira e assegurar a continuidade da
prestação do serviço. 

Cabe ressaltar, finalmente, que
dentro do modelo de PPP adotada
pela legislação brasileira é vedada a
celebração de contratos de PPP: (i)
que tenham por objetivo único o
fornecimento de mão-de-obra,
equipamentos ou execução de obra
pública; (ii) cujo valor do contrato
seja inferior a R$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais) e; (iii) cujo
período de prestação de serviços seja
inferior a 05 (cinco) anos ou supe-
rior a 35 (trinta e cinco) anos.

UM CASO PRÁTICO: 
PPP ALTO TIETÊ

Escopo e necessidade 
do projeto 

A PPP Alto Tietê, em desenvolvi-
mento pela Sabesp, trata-se de uma
parceria público privada na modali-
dade concessão administrativa, con-
forme artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei
federal no 11.079/04, a qual tem por
objeto a prestação de serviços de
manutenção de barragem; tratamen-
to e disposição final do lodo;
manutenção civil e eletromecânica;
serviços auxiliares de adução e entre-
ga bem como ampliação da capaci-
dade da Estação de Tratamento de
Água de Taiaçupeba, de 10 para 15
m2/s, e construção de 17,7 km de
adutoras com diâmetros entre 400 e
1.800 mm e de 4 reservatórios com
capacidade total de 70.000 m2 , além
de booster, estações elevatórias e
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O Governo
enfrenta
atualmente
restrição a sua
capacidade de
investimentos,
nesse contexto, a
PPP é vista como
uma alternativa
para viabilizá-los

RESUMO:
O texto aborda o novo instituto jurídico das parcerias público privadas,
contextualizando seu surgimento no atual cenário econômico do país,
passando por sua definição legal e principais características contratuais.
Em um segundo momento, a autora faz um breve relato da “PPP Alto
Tietê”, empreendimento cujo poder concedente é a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp.

Foto Eta Taiaçupeba

obras acessórias.
O Sistema Produtor Alto Tietê, é

um dos oito sistemas produtores que
compõem o Sistema Integrado de
Abastecimento de Água da RMSP.
Capacitado para produzir uma vazão
média de 10 m2/s, é responsável pelo
abastecimento de uma população de
aproximadamente 3 milhões de
habitantes, o que representa 15% da
população da RMSP, sendo o terceiro
maior sistema produtor da região,
conforme demonstra a figura 1.

O Plano Diretor de Abastecimento
de Água da RMSP, considerando as
disponibilidades hídricas, as capaci-
dades de produção e de adução exis-
tentes e a evolução das demandas pre-
vistas para a RMSP nos cenários proje-
tados para o horizonte de planeja-
mento, ano 2025 (tabela 1), indicou a
ampliação do Sistema Produtor Alto
Tietê de 10 para 15 m3/s para o atendi-
mento do incremento de demanda
previsto nos próximos cinco anos,
como pode ser observado na figura 2.
O Plano classifica o Sistema Produtor
Alto Tietê como  a alternativa mais
adequada sob os aspectos técnicos,
ambientais, sociais e econômicos e
prioriza sua implantação.

nas PPPs ocorre o inverso: ao térmi-
no do contrato, a infra-estrutura
implementada é revertida ao setor
público. 

CONCEITO E
CARACTERÍSTICAS
CONTRATUAIS  

A PPP é um contrato administrati-
vo de concessão, ou seja, de prestação
de um serviço público, precedido ou
não de obra pública. 

A Lei estabeleceu duas modali-
dades de PPṔs: a PPP Patrocinada e a
PPP Administrativa. 

A PPP Patrocinada (ou “Concessão
Patrocinada”), nos termos da legis-
lação, “é a concessão de serviços
públicos ou de obras públicas de que
trata a Lei nº 8.897, de 13-2-1995,
quando envolver, adicionalmente à
tarifa cobrada dos usuários, con-
traprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado”. 

A PPP Administrativa (ou
“Concessão Administrativa”), a seu
turno, “é o contrato de prestação de
serviços de que a Administração
Pública seja usuária direta ou indireta,
ainda que envolva execução de obra
ou fornecimento e instalação de bens. 

A diferença entre a Concessão

Fonte: Relatório Produção de Água - MAGO -  nov/2005

Fonte: PDAA

Figura 1 - Participação dos Sistemas Produtores 
no Sistema Integrado de Abastecimento da RMSP

Tabela 1 - Evolução do crescimento populacional e da demanda na área de influência do SPAT

ANO 2005 2010 2015 2020 2025

População 
atendida (hab.) 3.280.704 4.576.405 4.642.288 4.992.434 5.577.469

Demanda 
Média (l/s) 10.215 15.005 14.868 16.133 17.848
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Para entregar ao consumo o incre-
mento de produção faz-se necessária
a ampliação do 

SAM - Sistema Adutor
Metropolitano. O sistema adutor
Itaquera-Artur Alvim, objeto da PPP,
interligará as áreas de influência dos
sistemas produtores do Alto Tietê e

lidade da Sabesp. 
Propõe-se no modelo que a con-

cessionária seja uma sociedade de
propósito específico (SPE), constituí-
da por empresas investidoras, que
poderá contratar suas próprias
acionistas - isoladas ou congregadas
em um consórcio construtor ou
sociedade de propósito específico -
ou mesmo terceiros (EPC), para a
execução de obras e parte dos
serviços, sempre sob sua responsa-
bilidade.

Nesse modelo, o objeto contratual
abarca a prestação de serviços de
gestão, conservação e manutenção,
bem como a construção e disponi-
bilidade de nova infra-estrutura. Ao
final do prazo contratual, cujo prazo
de vigência será de 15 (quinze) anos,
a infra-estrutura construída pela
concessionária será revertida à
Sabesp.

A responsabilidade pelo financia-
mento incumbirá à SPE e será garan-
tido pelos investidores que a consti-

tuírem e, principalmente, pela con-
trapartida pecuniária advinda da
parceria público-privada. Esta, por
sua vez, propõe-se seja garantida por
meio de direitos creditórios da
Sabesp (“recebíveis”). 

Por se tratar de infra-estrutura já
existente, e dentro do espírito legal
da PPP, a remuneração relativa aos
serviços dar-se-á na medida em que
forem prestados, cujo pagamento
observará a rigorosos índices de per-
formance e desempenho. 

O instrumento contratual a ser fir-
mado com a SPE prevê, ainda, (i)
cláusula de “step in rights”, ficando
sob responsabilidade do financiador
do projeto estabelecer as condições
de avaliação da saúde financeira da
SPE; (ii) compartilhamento com a
Sabesp de ganhos econômicos
decorrentes da redução do risco de
crédito dos financiamentos e, (iii)
cláusula de mediação e arbitragem. 

ESTÁGIO ATUAL 
No último dia 06 de junho de

2007, a Sabesp iniciou consulta
pública da minuta do  edital, nos ter-
mos do artigo 10, VI da Lei nº
11079/04, a qual se encerrará em 11
de julho de 2007. 

Também em junho de 2007,
notadamente no dia 21, a Sabesp
realizou audiência pública do proje-
to, em atenção ao artigo 39 da Lei nº
8666/93. 

Findo o prazo da consulta pública,
a Sabesp, observando os questiona-
mentos e sugestões recebidas em
sede da consulta, finalizará o texto
definitivo do edital que, após mani-
festação dos órgãos competentes -
Companhia Paulista de Parceria,
Unidade de PPP da Secretaria de
Economia Planejamento do Estado
de São Paulo e Conselho Gestor de
PPP do Estado de São Paulo, estará
apto à publicação final. 

CONCLUSÃO  

A adoção do programa de PPP no
Brasil foi impulsionada pela necessi-
dade urgente de crescimento
econômico do País, especialmente
no setor de infra-estrutura, somada
às restrições fiscais da capacidade de

endividamento do Estado. 
A experiência internacional

demonstra que, quando bem
implementados, programas de
parceria representam uma alterna-
tiva interessante para viabilizar
empreendimentos de maneira efi-
ciente e eficaz. 

A nova legislação trouxe elemen-
tos interessantes e inovadores ao
programa de PPP, dentre eles: (i) o
pagamento da contra prestação do
Estado condicionada à disponibili-
dade da infra-estrutura e efetiva
prestação dos serviços, bem como a
índices de desempenho; (ii) o
mecanismo do “step in rights”; (iii) a
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à

Capacitado para
produzir uma vazão
média de 10 m³/s, o
Sistema Alto Tietê é
responsável pelo
abastecimento de
uma população de
aproximadamente 3
milhões de habitantes

Nota-se claramente
uma mudança na
ótica do Estado, que
passa de adquirente
de ativo para
adquirente de serviço
público, o que gera
fundamental
alteração na
estrutura de
incentivos do
contrato

possibilidade de se prever no contra-
to o mecanismo da arbitragem como
forma de resolução de controvérsias;
dentre outros. 

Não obstante a edição da Lei, disci-
plinadora de questões gerais da con-
tratação das parcerias pública pri-
vadas, para o sucesso do programa, o
contrato administrativo, instrumen-
to regulador da relação entre as
partes, deverá ser elaborado a partir
do caso concreto, definindo clara-
mente a alocação dos riscos, as metas
esperadas, garantias ofertadas,
mecanismos de incentivos e padrões
de desempenho. Um contrato bem
estruturado ensejará uma relação
bem estruturada ao longo do período
da parceria.
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Cantareira, possibilitando a transfe-
rência de água para setores atual-
mente atendidos pelo Sistema
Cantareira. Essa alteração permitirá
recuar a área de influência do sis-
tema Cantareira na região leste da
metrópole, criando condições para a
transferência de água para a região
oeste, onde estão localizadas áreas de
grande crescimento populacional e
escassez de recursos hídricos, mais
propensas a apresentar problemas
no abastecimento.  

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
DA MODELAGEM 

A PPP Alto Tietê trata-se de uma
concessão administrativa, na qual a
Sabesp - Poder Concedente será a
usuária direta dos serviços opera-
cionais e da nova infra-estrutura de
expansão do sistema. O tratamento e
a distribuição de água aos usuários
finais permanecerão sob responsabi-

Figura 2 -  Alternativa de Escalonamento de Novos Aportes de Mananciais - 
Sistema Integrado de Abastecimento de Água da RMSP

Fonte: PDA
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Gestão da Implantação
de Projetos, Gestão de
Riscos, Ferramentas de
Gestão, Qualidade Total

1. INTRODUÇÃO

ARegião Metropolitana da
Baixada Santista foi criada
através da lei Estadual 815

de 30/09/1996 e compreende nove
municípios: Santos, São Vicente,
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém,
Peruíbe, Guarujá, Cubatão e
Bertioga. Esta Região se caracteriza
por apresentar três pólos de desen-
volvimento que são o Pólo Industrial
de Cubatão, o Porto de Santos e o
Turismo. A Figura 1 a seguir apre-
senta a localização da Região
Metropolitana da Baixada Santista.

O Programa de Recuperação
Ambiental da Região Metropolitana
da Baixada Santista foi estabelecido
pelo Governo do Estado de São
Paulo e pela Companhia de
Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP com o objetivo
de garantir a melhoria das condições
de vida das populações fixas e flutu-
antes, num total de 3 milhões de
habitantes, assegurando a
despoluição das praias através da

Este esforço de transformação e de
busca de eficiência por que passa o
setor de saneamento no Estado de
São Paulo tem a participação do
Japan Bank for International
Cooperation - JBIC. Como condição
de financiamento, o JBIC pretende
assegurar os aspectos ambientais
dos projetos a serem implementa-
dos, como os propostos para a
Região Metropolitana da Baixada
Santista. Durante a execução dos
projetos financiados o JBIC irá mo-
nitorar o seu progresso de forma a
assegurar uma implantação bem-
sucedida.

O Programa de Recuperação
Ambiental da Região Metropolitana
da Baixada Santista está estimado
em R$ 1,2 bilhão de reais e conta
com empréstimo do Japan Bank for
International Cooperation - JBIC no
valor de ¥ 21.320 milhões de ienes
(R$ 389,9 milhões de reais), cujo
Contrato de Empréstimo JBIC nº.
BZ-P15 foi assinado em 6 de agosto
de 2004. É importante ressaltar as
condições financeiras do emprésti-
mo, com juros médios de 2% ao
ano, 7 anos de carência e prazo de
amortização de 18 anos.

A Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo -
SABESP é a mutuária e executora do
Programa sendo, portanto, respon-
sável pelo cumprimento das

condições contratuais do emprésti-
mo externo, bem como pela sua
implementação.

Após a execução do Programa
espera-se um incremento significati-
vo nos índices de cobertura por sis-
tema de esgotamento sanitário dos
domicílios passíveis de atendimento
e, conseqüentemente, a despoluição
das praias e a melhoria da qualidade
de vida e da saúde da população,
particularmente das camadas de
menor poder aquisitivo. Os índices
de atendimento por coleta de esgo-
tos serão elevados para atingir níveis
próximos a 95%, com tratamento
de 100% dos esgotos coletados.

Para garantir as melhorias acima
citadas e assegurar a recuperação
ambiental da região estão previstas
obras de esgotos sanitários em todos
os municípios da Região
Metropolitana da Baixada Santista.

A finalidade do presente trabalho
é apresentar de forma sintética o
modelo adotado pela SABESP para o
gerenciamento do Programa de
Recuperação Ambiental da Região

Metropolitana da Baixada Santista.

2. IMPORTÂNCIA DO
PROGRAMA PARA A SAÚDE
PÚBLICA DA REGIÃO

A Região Metropolitana da
Baixada Santista apresenta, no
Estado de São Paulo, um dos índices
mais baixos no atendimento à popu-
lação urbana por redes coletoras e
por tratamento de esgoto.

Esses índices são os seguintes:
- número de municípios
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

- índice de atendimento de 
serviços de esgotamento 
sanitário
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53%

- índice de atendimento de 
serviços de esgotamento 
sanitário
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35%

(excluindo-se Santos e  Guarujá).

As conseqüências desses números
tão baixos são as seguintes:

- poluição das ruas devido a

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA - GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO

[Engº Leonardo Silva Macedo*]
[Engº José Carlos Ribeiro Leite*]
[Engº Mário Hideo Morimoto*]
[Engº Atílio Mariano de Araújo Pereira*]
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RESUMO:
Este artigo trata das principais estratégias utilizadas para a implantação
de uma das maiores intervenções em áreas urbanas já realizadas pela
SABESP. O Programa prevê a abertura simultânea de mais de 150
frentes de trabalho em áreas densamente povoadas, cuja população
flutuante ultrapassa 1 milhão de pessoas nos períodos de veraneio,
elevando a população local para cerca de 3 milhões de habitantes.

esgotos a céu aberto;
- poluição dos rios, canais de

drenagem e estuário;
- praias impróprias para uso

de banhistas;
- aumento no índice de

doenças de veiculação hídrica;
- aumento nas taxas de mor-

talidade infantil.

A Figura 3 abaixo demonstra que a
Região Metropolitana da Baixada
Santista se encontra, em termos de
saúde pública, numa situação mais
precária em comparação com os
índices médios do Estado de São
Paulo.

elevação dos índices de atendimento
à população por saneamento e trata-
mento dos esgotos, com a preser-
vação dos recursos hídricos já escas-
sos e com a melhoria da balneabili-
dade das praias durante todo o ano.

Fonte: SEADE

Figura 1: Mapa da Região Metropolitana da Baixada Santista

Figura 2: Foto Aérea dos Municípios de Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá.

Figura 3: Taxa de Mortalidade Infantil

Após a execução do Programa espera-se 
um incremento significativo nos índices de
cobertura por sistema de esgotamento sanitário
dos domicílios passíveis de atendimento 

Óbitos/1.000 
nascidos vivos

33,68

2,58

18,8

1995

2005

Média RMBS
Média Estado de São Paulo

13,5

Os fatos demonstram de maneira
inequívoca a urgência e a necessi-
dade de uma implantação bem suce-
dida das obras do Programa, ou seja,
de acordo com custo, prazo e quali-
dade previstos, pois só assim será
obtida uma significativa redução nos
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índices de doenças causadas por
veiculação hídrica e índices de mor-
talidade infantil.

3. IMPORTÂNCIA DO
PROGRAMA PARA A
MELHORIA DE RENDA E
QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO DA REGIÃO

A Região Metropolitana da
Baixada Santista apresenta indi-
cadores de renda familiar extrema-
mente baixos na maioria dos nove
municípios, conforme demonstrado
na Figura 4 a seguir.

clusão serão obtidos os seguintes
resultados:

- redução mensal estimada
em R$ 382.890,20 nos gastos
com doenças causadas por vei-
culação hídrica, diminuindo as
despesas com saúde pública;

- melhoria da balneabilidade
das praias, com o conseqüente
aumento do turismo e da renda
familiar, propiciando aumen-
tos das receitas municipais e
estadual;

- incremento da receita da
SABESP resultante das 120.450
novas ligações previstas no
Programa (R$ 4,4 milhões de
reais por mês - base maio 2007).

5. DIMENSÃO DO
PROGRAMA

A totalidade das obras do
Programa para os municípios já
mencionados tem os seguintes
quantitativos estimados:

- 1.107 km de redes coletoras,
coletores tronco e intercep-
tores;

- 120.450 ligações domici-
liares;

- 101 estações elevatórias;
- 70 km de linhas de recalque;
- 7 estações de tratamento de

esgotos;
- 1 estação de pré-condiciona-

mento de esgotos;
- 1 emissário submarino de

4,4 km, e
- ampliação da estação de pré-

condicionamento e do emis-
sário submarino de Santos/São
Vicente.

O prazo total previsto para a
implantação das obras é de quatro
anos, sendo que as unidades de trata-
mento (Estações de Tratamento de
Esgotos, Estações de Pré-
Condicionamento e Emissários
Submarinos) deverão entrar em
operação em dois anos.

6. COMPLEXIDADE DO
PROGRAMA

As obras descritas representam
uma das maiores intervenções em

áreas urbanas no mundo, execu-
tadas simultaneamente e em curto
prazo.

As intervenções serão de grande
vulto, profunda complexidade técni-
ca e logística e irão exigir alta espe-
cialização e capacitação técnica das
empresas executoras. Além disso,
será necessária uma estrutura de
gestão extremamente experiente,
eficiente e integrada, pois serão aber-
tas simultaneamente mais de 150
frentes de serviços em áreas urbanas
densamente povoadas onde a popu-
lação flutuante atinge mais de 1 mi-
lhão de pessoas nos períodos de ve-
raneio, elevando a população local
para cerca de 3 milhões de pessoas.

A execução dessas obras estará
exposta a inúmeras variáveis de alta
complexidade e deverá receber um
tratamento competente sob pena de
colocar em risco todo o resultado do
Programa.

As variáveis mais importantes são
as seguintes:

- impacto à população resi-
dente e flutuante (turistas)
com a abertura de até 36
frentes de serviço por cidade, o
que significa que uma em cada
cinco ruas dos municípios
abrangidos estará em obras;

- impacto no turismo das
cidades;

- execução de obras em áreas
de proteção ambiental, com
problemas de definição de
áreas de bota-fora e emprésti-
mo;

- execução de obras em região
de sítios arqueológicos.

- interfaces com prefeituras,
órgãos ligados ao meio ambi-
ente, concessionárias,
Ministério Público, comércio e
turismo da região, sociedade
civil, entre outros;

- características técnicas
específicas, por exemplo:

- emissários submarinos - logísti-
ca de execução de obras depen-
dentes de intervalo de marés,
intensidade das ondas, condições
climáticas;

- estações de tratamento de esgo-
tos próximas às áreas urbanas;

- logística de compras e

estocagem;
- logística de áreas de emprésti-

mo e bota-fora;
- execução das obras em região

com alto índice pluviométrico;
- execução de obras em região

com nível alto do lençol freático;
- logística de execução de obras

dependente do fluxo turístico da
região.
- Estratégia para obter adesão

da população para as ligações
de esgotos - o principal fator
crítico de sucesso do Programa.

Todas essas variáveis, somadas à
dimensão da intervenção e às inter-
faces múltiplas com a população e
outros organismos, bem como suas
conseqüências, demonstram ser esse
Programa um dos mais complexos
já executados no país.

7.  ESTRATÉGIAS
ADOTADAS PARA A
IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA

7.1. DIVISÃO DO
PROGRAMA EM LOTES

A complexidade executiva e
gerencial  dos empreendimentos
levou a SABESP e o JBIC a con-
cluírem que a melhor opção seria a
divisão de todo o objeto do
Programa em oito lotes de obras.

As razões que determinaram tal
divisão foram as seguintes:

- necessidade de separar os
serviços de acordo com sua
complexidade executiva e
especificidade técnica, ou seja,
em obras de coleta de esgotos,
de estações de tratamento de
esgotos e de disposição oceâni-
ca;

- necessidade de separar as
obras de acordo com sua loca-
lização/região, compatibilizan-
do este aspecto com o exposto
no item anterior (complexi-
dade e especificidade dos
serviços), a fim de otimizar a
logística, o relacionamento
com a população e com os
órgãos públicos como as
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prefeituras;
- necessidade de garantir a

total concentração de esforços
em cada lote, pois todos os lotes
deverão ser executados simul-
taneamente para que se
cumpra o objetivo e o prazo de
execução do Programa.

7.2. ESTRUTURA GERENCIAL

Com a finalidade e a responsabili-
dade específicas de implantar o
Programa foi criada uma Unidade de
Gerenciamento do Programa (UGP),
constituída por empregados da
SABESP e de um Consórcio
contratado.

7.3. REVISÃO E
ATUALIZAÇÃO DE TODOS 
OS PROJETOS

Antes da licitação das obras, a UGP
revisou e atualizou todos os projetos
de engenharia do Programa. Essa
ação exigida pelo JBIC foi essencial
para minimizar os impactos no
decorrer da execução dos empreendi-
mentos.

A revisão desses projetos contou
com a participação e colaboração da
Unidade de Negócio Baixada
Santista da SABESP - RS para garantir
a execução do empreendimento de
acordo com as necessidades e expec-
tativas dos setores responsáveis pela
operação e manutenção das novas
instalações, ou seja, de acordo com os
anseios do cliente final. 

7.4. ESTRUTURAÇÃO
TÉCNICA DA UGP PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA

A Diretoria de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente
- T decidiu que o Programa de
Recuperação Ambiental da Região
Metropolitana da Baixada Santista
deveria ser gerenciado tendo como
base as áreas de conhecimento e as
melhores práticas preconizadas pelo
Project Management Institute - PMI,
instituto internacional de gerencia-
mento de projetos com mais de

A principal atividade econômica
da região, com exceção do município
de Cubatão, é o turismo. O fluxo
turístico é totalmente dependente da
balneabilidade das praias que, por
sua vez, depende da despoluição dos
rios e canais da região.

As obras do Programa têm o objeti-
vo primordial de retirar e tratar os
esgotos que hoje são despejados nas
praias. Com a execução dessas obras
espera-se uma significativa melhoria
da balneabilidade das praias e um
incremento no turismo com o conse-
qüente aumento do nível de empre-
gos e de renda da população. 

Ocorrerá, também, como resulta-
do do volume de recursos a serem
mobilizados nas obras, uma geração

de aproximadamente 4.000 empre-
gos diretos por mês durante a imple-
mentação do Programa.

Os fatos descritos mostram a
importância que a boa condução das
obras do Programa terá na renda e na
qualidade de vida da Região
Metropolitana da Baixada Santista.

4. IMPACTO DO
DESEMPENHO DO
PROGRAMA NAS DESPESAS
E RECEITAS DO ESTADO

O bom desempenho na execução
das obras do Programa afetará direta-
mente as contas dos municípios e do
Governo do Estado de São Paulo e da
própria SABESP, pois após sua con-

Figura 4: Rendimento Familiar (em Salários Mínimos)

Fonte: SEADE - Censo Demográfico de São Paulo 2000

A Região apresenta,
no Estado de São
Paulo, um dos
índices mais baixos
no atendimento à
população urbana
por redes coletoras
e por tratamento 
de esgoto
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170.000 associados, disponibilizadas
na sua publicação Project
Management Body of Knowledge -
PMBOK, ora em sua terceira edição.

Assim, objetivando alcançar essa
excelência no gerenciamento do
Programa, a SABESP representada
pela UGP e pelas unidades opera-
cionais e de empreendimentos da
Baixada Santista e em conjunto com
a FUNDAP - Fundação do
Desenvolvimento Administrativo,
desenvolveu ao longo de cinco
meses um suporte metodológico de
gestão de projetos voltado para o
Programa de Recuperação
Ambiental da Região Metropolitana
da Baixada Santista. Nesse período
foram realizados workshops com os
seguintes objetivos:

- integração da equipe;
- elaboração do Sumário

Executivo do Programa;
- estudos de metas e indi-

cadores para o Programa;
- identificação, análise e

avaliação dos riscos do
Programa;

- levantamento e incorpo-
ração de dados que auxiliaram
no planejamento estratégico
do Programa, com a identifi-
cação de riscos e oportu-
nidades, pontos fortes e fracos;

- identificação, análise e
avaliação das necessidades e
expectativas das diversas
partes envolvidas no
Programa;

- identificação de diretrizes
para a Gestão da Comunicação
do Programa.

A SABESP, considerando a dimen-
são, complexidade e importância do
Programa, fruto do planejamento
realizado, decidiu implementar fer-
ramentas que possibilitassem mini-
mizar problemas e maximizar resul-
tados durante a execução do
empreendimento. Para tanto, exigiu
que suas Contratadas implantassem
ferramentas informatizadas de
planejamento, acompanhamento e
controle e planos específicos para a
gestão de qualidade, meio ambiente,
segurança, medicina e meio ambi-
ente do trabalho, comunicação, sis-

de cadastramento da nova ligação
de esgoto no Sistema Comercial.

O sistema foi desenvolvido em
módulos especializados e integrados
denominados Controle de Adesão,
Vistoria Prévia, Controle de
Interferências, Controle e
Acompanhamento das Obras,
Planejamento e Visualização, de
forma que o dado de campo, infor-
mado uma única vez, seja armazena-
do em um banco de dados utilizado
para extrair as informações gerenci-
ais do Programa.

Os módulos e suas funções princi-
pais estão descritos abaixo:

- Controle de Adesão

Este módulo tem a função de con-
trolar a adesão de cada ligação de
esgoto a ser efetivada à rede cole-
tora em execução. A adesão é for-
malizada pela assinatura do
Termo de Compromisso de
Adesão pelo morador, caracteri-
zando ciência do assunto e con-
cordância com a efetivação da
ligação de esgotos a ser executada.

A informação sobre a adesão de cada
imóvel tem influência direta e
imprescindível na medição de
cada trecho da rede coletora.

Cada nova ligação prevista no proje-
to é localizada no Sistema
Comercial da SABESP através de
seu RGI (identificação da ligação).
Isso permite que os dados de
cadastro dessas ligações (atual-
mente apenas ligações de água),
sejam consultados pelos respon-
sáveis pela obra e que a atualiza-
ção do cadastro com a inclusão
das ligações de esgoto efetivadas
em campo seja ágil e confiável.

- Vistoria Prévia

O módulo de Vistoria Prévia desti-
na-se a controlar a vistoria nos
imóveis beneficiados pela rede
coletora.

A vistoria tem por objetivos verificar
as condições técnicas para efetivar
a ligação (parte interna do imó-
vel); verificar as condições de con-
servação/manutenção do imóvel

(presença de trincas e fissuras,
para fins de controle dos danos
eventualmente ocasionados pela
execução das obras); e obter o
Termo de Compromisso de
Adesão assinado pelo morador.

O Sistema emite as fichas de campo
para a execução da vistoria prévia
e permite que o usuário programe
as visitas através do mapa da área
que contém o traçado da rede pro-
jetada e o planejamento da sua
execução. 

A Vistoria Prévia é acompanhada
por relatório fotográfico.

- Controle de Interferências

O módulo de Controle de
Interferências gerencia todos os
processos de obtenção de licenças
e autorizações nas áreas onde exis-
tem interferências externas à obra
(travessias de córregos e canais, de
rodovias e ferrovias, interferências
com tubulações de outras conces-
sionárias de serviços públicos,
além de desapropriação de áreas e
liberação de faixas de servidão).

Este módulo é de importância fun-
damental para garantir que a libe-
ração dessas interferências esteja
de acordo com o seu respectivo
planejamento de execução de
obras.

O Sistema apresenta o histórico de
cada processo de obtenção de
autorização/licença e indica a data
provável da sua conclusão. A
comparação com os dados de
planejamento da execução da
obra é feita de forma automática,
resultando em uma lista de
pendências críticas que irão neces-
sitar de ações gerenciais para
garantir a liberação das interferên-
cias no momento adequado.

- Controle e
Acompanhamento das Obras

O Sistema de Controle e
Acompanhamento das Obras foi
desenvolvido com o objetivo de
fornecer ao usuário (frente de
obra) uma ferramenta de fácil uti-
lização para gerar automatica-
mente os valores correspondentes

de medições (pagamento) a partir
dos avanços físicos informados.

Para gerar os documentos
necessários ao processo de
medição referente ao avanço físi-
co realizado, o Sistema armazena
todas as regras dos critérios de
medição e da regulamentação de
preços, inclusive as regras de
retenção de pagamento e as
planilhas de preços, e emite uma
memória e um resumo de cada
uma das medições.

A relação das ligações conectadas a
cada trecho da rede, obtida através
de ferramentas de geoprocessa-
mento, permitiu a adoção do
critério de medição que define o
valor a ser pago por extensão de
rede executada, conforme a efeti-
vação das respectivas ligações. 

O controle propiciado pelo sistema
também permite que os valores
anteriormente retidos em virtude
da baixa adesão das ligações pos-
sam ser liberados à medida que
essas ligações forem efetivadas.
Assim, é possível reter parte das
medições e liberá-las somente
quando determinada meta for
atingida, mantendo-se o histórico
e o registro de cada situação no
sistema.
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- Planejamento

A captura das informações sobre o
avanço obtidas diretamente nas
frentes de obra subsidia a com-
posição da medição, permite aferir
o andamento da obra através da
comparação entre o realizado e o
planejado e auxilia a identificação
de desvios e a tomada de decisão
para corrigi-los. Assim, as infor-
mações de campo são utilizadas
tanto para a valoração da medição
como para subsidiar as análises e
possíveis correções propostas pela
equipe de planejamento.

O módulo de planejamento
armazena as informações sobre o
planejamento de execução das
obras, permite a comparação
entre o realizado e o planejado e
identifica os processos de libera-
ção/autorização que necessitam
estar concluídos antes do início
das obras.

As comparações entre o realizado e
o planejado são de vital importân -
cia para a tomada de decisão de
replanejamento, permitindo que
os dados reais de execução pos-
sam ser considerados para o
replanejamento do restante da
obra.

tema viário no entorno das obras, e
comercialização de ligações. Essas
ferramentas e planos têm por finali-
dade preparar as Contratadas para
vencer os desafios de execução das
obras e garantir o bom desempenho
durante essa execução. 

Destacam-se:
a) Ferramentas Informatizadas

de Planejamento,
Acompanhamento e Controle.

Para auxiliar o planejamento, o
acompanhamento e o controle da
execução das obras do Programa foi
desenvolvido um Sistema Integrado
de Informação para permitir a cap-
tura dos dados relativos ao andamen-
to, diretamente das frentes de obra, e
a posterior utilização desses dados
para controle e atualização do plane-
jamento.

O Sistema apresenta duas formas
integradas de armazenamento/visu-
alização das informações: um banco
de dados responsável pelo tratamen-
to de todos os dados alfanuméricos e
uma representação em mapas que
permite a visualização do andamen-
to das obras e de todo o seu entorno
(inclusive com imagens de aerofo-
togrametria).

A base de dados do sistema foi cria-
da a partir dos dados dos projetos
executivos, permitindo o controle da
execução de cada etapa das obras
pontuais (ETEs, EPCs e EEEs), de
cada trecho das obras lineares (redes
coletoras, coletores tronco, intercep-
tores e emissários), e da efetivação de
cada ligação de esgotos. As ligações
previstas no Programa foram
integradas à base de dados das liga-
ções de água cadastradas da SABESP
a fim de facilitar e agilizar o processo

Figura 5: Entrada de Dados - Informe do Avanço - Rede Coletora por Trecho

As obras do
Programa têm o
objetivo de retirar e
tratar os esgotos que
hoje são despejados
nas praias

à
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- Visualização

O módulo de visualização apresenta
a situação atual e a situação plane-
jada da obra sob a forma de mapas
georreferenciados que possibili-
tam uma visualização rápida e
fácil do seu andamento.

Esse tipo de visualização oferece ao
gerente uma visão global do anda-
mento físico das obras, auxiliando
a revisão do planejamento para
recuperar atrasos e a revisão de
estratégias de condução das obras.

b) Planos de Gestão

- Plano de Gestão da
Qualidade

A Contratada deverá implantar,
antes do início das obras, um
plano que garanta, passo a passo,
que o produto a ser entregue está
em conformidade com as especifi-

de medicina e segurança do tra-
balho e do Termo de
Compromisso de Ajustamento de
Conduta firmado entre a SABESP
e o Ministério Público do
Trabalho, a Contratada deverá
implantar um Plano de Gestão da
Segurança, Higiene, Medicina e
Meio Ambiente do Trabalho
antes do início das obras. Este
plano será auditado pela SABESP
e por empresas contratadas e terá
como objetivo a identificação,
avaliação e recomendação de
ações preventivas para minimizar
a ocorrência de acidentes nas
obras.

- Plano de Gestão da
Comunicação

O Programa de Recuperação
Ambiental da Região
Metropolitana da Baixada
Santista é uma das maiores inter-
venções em áreas urbanas já rea-
lizadas pela SABESP. Trata-se de
região densamente povoada onde
as obras causarão impactos dire-
tos ou indiretos não só na popu-
lação fixa mas também na popu-
lação flutuante presente nos
meses de veraneio, ou seja, num
total aproximado de 3 milhões de
pessoas.

A SABESP, diante desse desafio,
exige que suas Contratadas
implantem um Plano de Gestão
da Comunicação, específico para
as obras, dirigido à população
direta ou indiretamente atingida.
Este plano tem os seguintes obje-
tivos:
- evitar e mitigar o impacto e os
transtornos causados pelas obras;
- divulgar e esclarecer os benefícios
do Programa;
- ser um canal rápido, eficiente e
permanente para receber recla-
mações e opiniões da população;
- agilizar as medidas necessárias
para solucionar as demandas.

A eficiência da operacionalização do
Plano de Gestão da Comunicação
será avaliada através dos
seguintes indicadores:
- número de reclamações mensais

registradas/metragem executada de
rede ou de coletor;

- número de reclamações mensais
atendidas/número de reclamações
mensais registradas.

O desempenho do plano junto à
população, caso este não atinja as
metas estabelecidas pelos indi-
cadores, determinará sua alteração
e/ou complementação.

- Plano de Gestão do Sistema
Viário

O exposto no item anterior indica
que aproximadamente uma em
cada cinco ruas dos municípios
abrangidos pelo Programa estará
em obras. Visando diminuir os
transtornos e garantir o bem-estar
dos munícipes, turistas e demais
envolvidos, a SABESP exige que as
suas Contratadas implantem um
Plano de Gestão do Sistema Viário
antes do início das obras.

O plano deverá ser implantado
levando em conta as várias etapas
das obras em diferentes pontos
das cidades e rodovias. Deverão
ser consideradas as respectivas
legislações municipais, as várias
limitações ao tráfego de veículos
particulares e coletivos, e o acesso
a garagens residenciais, estabeleci-
mentos comerciais, escolas, hospi-
tais, etc.

O Plano de Gestão do Sistema Viário
deverá estar alinhado com a
Gestão de Qualidade e de
Comunicação.

- Plano de Comercialização
de Ligações Domiciliares de
Esgoto

As ligações prediais, embora apre-
sentem menor complexidade
técnica em relação às demais
obras e serviços integrantes dos
sistemas de esgotamento sani-
tário, são de importância funda-
mental para o sucesso do
Programa. É através das ligações
que se processa o esgotamento
dos efluentes produzidos pelos
imóveis e o seu transporte para
tratamento e disposição final. É

inútil investir esforços e recursos
vultosos na execução de sis-
temas de tratamento, intercep-
tores, coletores tronco e redes
coletoras de esgoto se não hou-
ver uma ação efetiva dirigida à
maximização do número de
conexões de imóveis ao sistema
implantado.

A fim de atingir essa maximização
e prestar um bom atendimento
ao cliente, a SABESP exige que as
suas Contratadas implantem e
operacionalizem um Programa
de Comercialização de Ligações
Domiciliares de Esgoto.

O desempenho do plano será medi-
do através de indicadores a
serem atingidos. A Contratada é
incentivada a atingir os índices
estabelecidos para não ser pena-
lizada no pagamento mensal de
suas medições.

8. CONCLUSÃO

Gerenciar projetos é atividade
intrínseca da natureza humana. O
que diferencia projeto de rotina é
que o primeiro é um esforço tem-
porário para a realização de um pro-
duto ou serviço, ou seja, tem
começo, meio e fim. Assim, pode-se
afirmar que a própria vida é um pro-
jeto e a humanidade tenta simples-
mente melhorar a sua gestão, desen-
volvendo estratégias e ferramentas
para atingir esse objetivo desde os
primórdios da civilização.

Ao longo do tempo, os grandes
empreendimentos de engenharia
têm propiciado o desenvolvimento
de ferramentas específicas para apri-
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morar a sua gestão. 
Somente no final da década de 70

é que o Project Management
Institute - PMI foi criado com o
objetivo de coletar práticas de
gestão de projetos, estruturar esse
conhecimento de forma abrangente
e integrada e difundir essas
metodologias.

A SABESP preocupada não só com
o sucesso deste Programa, mas com o
de todos os seus empreendimentos,
incluiu no seu mapa estratégico o
objetivo PI-13, cujo escopo é o de
revolucionar a gestão dos
empreendimentos. 

Desde maio de 2002, a Diretoria de
Tecnologia, Empreendimentos e
Meio Ambiente - T vem desenvol-
vendo metodologia para o gerencia-
mento de empreendimentos baseada
nos conceitos e melhores práticas
preconizadas pelo PMI.
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cações (projetado e contratado).
Este plano deverá seguir regras deter-

minadas pelo contrato, e as suas
equipes específicas e os diversos
pontos de controle serão auditados
durante a execução das obras.
Caso esteja ocorrendo algum tipo
de não-conformidade a auditoria
especializada contratada pela
SABESP determinará a revisão de
todo o processo executivo.

Essa exigência contratual fará com
que as ações voltadas à qualidade
total sejam implantadas antes do
início das obras, de maneira estru-
turada, reduzindo riscos e custos
com eventuais correções de não-
conformidades.

- Plano de Gestão Ambiental
das Obras

A SABESP exige que as suas
Contratadas implantem um Plano
de Gestão Ambiental antes do iní-
cio das obras, pois estas serão rea-
lizadas em áreas urbanas e próxi-
mas de áreas de proteção ambien-
tal, como a Serra do Mar e de sítios
arqueológicos. Além disso, a
SABESP tem a preocupação de exe-
cutar seus empreendimentos em
estrita conformidade com os requi-
sitos ambientais.

Este plano, cuja implantação e opera-
cionalização também serão audi-
tadas por empresas especializadas
contratadas pela SABESP, deverá
identificar e propor soluções para
evitar e mitigar possíveis impactos
que a execução das obras possa
causar ao meio ambiente.

- Plano de Gestão da
Segurança, Higiene, Medicina e
Meio Ambiente do Trabalho

A execução de 1.107 km de valas em
região de solo arenoso e nível de
água alto, resultando em até 150
frentes simultâneas de serviço
onde trabalharão cerca de 4.000
pessoas, mostra o nível de riscos de
acidentes de trabalho a que as
obras do Programa estarão
expostas.

Para evitá-los e garantir o fiel
cumprimento de todas as normas

Engº Leonardo Silva Macedo, Superintendente de Gestão do Programa de
Recuperação Ambiental da Baixada Santista - SABESP 
Engº José Carlos Ribeiro Leite, Engenheiro do Programa de Recuperação
Ambiental da Baixada Santista - SABESP 
Engº Mário Hideo Morimoto , Engenheiro do Consórcio GBS 
Engº Atílio Mariano de Araújo Pereira, Engenheiro do Consórcio GBS

Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP
Unidade Executiva da SABESP responsável pelo gerenciamento do Programa e pelas
decisões nos processos, subordinada diretamente à Diretoria de Tecnologia,
Empreendimentos e Meio Ambiente - T.

Endereço: Rua Costa Carvalho, 300 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05429-000 -
Brasil - Tel.: +55 (11) 3388-8338 - Fax +55 (11) 3813-5405 - 
e-mail: lsmacedo@sabesp.com.br. 

*

Figura 6: Visualização do Avanço - 
Sub-Bacia BH-2 - Bertioga

Figura 7: Visualização das Obras - 
Bertioga

à
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Controle de pressão,
válvulas redutoras 
de pressão,redução 
de perdas,otimização 
de abastecimento

INTRODUÇÃO

Até os anos 70, para atender
as Normas de Projeto da
ABNT - quanto aos limites

de pressões superiores - principal-
mente nas regiões de topografia
extremamente acidentada e com
baixo adensamento relativo, insta-
lavam-se nas micro zonas de pressão
as caixas de quebra-pressão e os
stand-pipes. Estas soluções apresen-

tavam custos relativamente altos e
passíveis de falha pelas limitações
tecnológicas dos próprios disposi-
tivos de quebra-pressão.

Com a expansão da ocupação
urbana para as regiões periféricas e a
busca de soluções alternativas mais
econômicas, as VRPs passaram a ser
consideradas para tal finalidade.

Naquela ocasião, enfrentava-se
forte restrição às importações e os
modelos de VRPs disponíveis eram

adaptações dos sistemas emprega-
dos no setor pneumático ou então
cópias grosseiras de produtos
estrangeiros.

O dimensionamento era feito
para que trabalhassem com gradi-
ente fixo, ou seja, uma diferença de
pressão constante independente-
mente da vazão. 

O projeto de instalação adotado
era o sistema in-line em caixas sub-
terrâneas, compatibilizando-se o
diâmetro do dispositivo com o
diâmetro da tubulação principal,
havendo basicamente a preocu-
pação com os limites de gradiente
de quebra de pressão por unidade.

No começo dos anos 90, válvulas
globo desenvolvidas nacionalmente
ou fabricação de válvulas com tec-
nologia importada trouxeram
grandes mudanças nesse campo.

As válvulas eram acionadas
hidraulicamente (sistema de diafrag-
ma), aproveitando-se a pressão de
montante para acionamento dos
obturadores. Estas, por sua vez, apre-
sentavam maior passagem livre e as
vedações melhor desempenho. Os
sistemas de controles passaram tam-
bém a ser hidráulicos com elemen-
tos filtrantes.

Estas válvulas e os sistemas de
controles permitiram desenvolver
projetos extremamente flexíveis,
podendo-se aplicá-los como susten-
tadores de pressão (pressão de
jusante constante), controladores de
nível (válvulas de altitude), contro-
ladores de vazão, etc.

IMPLANTAÇÃO DE
VÁLVULAS REDUTORA DE
PRESSÃO NA SABESP;

O programa de redução de
pressão vem sendo constituído,
desde 1995, com  testes realizados
em bancada da Sabesp
Guarapiranga, com válvulas de con-
trole automático para redução de
pressão . No segundo semestre deste
ano, foram realizadas no Jardim
Princesa, no bairro do Jaraguá, as
primeiras experiências de campo
para consolidar a nova tecnologia.
Nessa área de abastecimento do
setor Jaraguá foi instalada a
primeira válvula de controle
automático em rede de distribuição
de água. Em novembro de 1996, a
válvula foi substituída. Passou a ser
operada por controlador eletrôni-
co.Com o sucesso das experiências, a
tecnologia foi consolidada, e o
Jardim Princesa “internacional-
mente conhecido”, após as visitas de
técnicos israelenses, canadenses,
franceses e ingleses.

As experiências práticas obtidas
na administração do primeiro con-
trato piloto, para instalação de válvu-
las redutoras de pressão na RMSP,
mostraram que as contratações tipo
turn key (estudo, projeto, forneci-
mento e instalação) acelerariam o
programa de redução de pressão.

O programa de redução de
pressão foi planejado com os
seguintes pressupostos:

- contratações tipo turn key,
por setor de abastecimento

- priorização de setores com

abastecimento consolidado.
- Utilização do mapeamento

de pressões como  ferramenta
de trabalho.

- Capacitação dos  técnicos no
acompanhamento da execução
dos contratos.

- Pré-operação e transferência
de tecnologia no escopo do con-
trato.

A atuação no processo de gestão
operacional, para redução de perdas
no modelo proposto para Região
Metropolitana de São Paulo, foi
ancorada na ação de controlar a rede
de distribuição com válvulas redu-
toras de pressão, para diminuição
das perdas reais ( físicas). O apri-
moramento do funcionamento da
válvula redutora se dá por meio da
instalação de um controlador
automático na válvula, que otimiza
o funcionamento e trabalha em
função do consumo do setor, tendo
condições de máxima vazão, se libe-
ra a máxima pressão necessária para
atender o ponto crítico do setor,
quando da mínima vazão, se libera a
mínima pressão. Esta modulação
permite atender o setor de abasteci-
mento com pressões adequadas,
tanto no abastecimento dinâmico
quanto no abastecimento estático.

A definição dos locais de insta-
lação são previamente estudados
por campanhas de medição de
pressão instantânea, por manôme-
tros e levando em consideração as
cotas altimétricas. Cria-se subsetores
com o isolamento por meio de regis-
tros internos do setor de abasteci-
mento, cada subsetor terá apenas

UMA DÉCADA DE CONTROLE DE PRESSÃO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP
[Valdemir Viana de Freitas*]
[Alex Orellana*]
[José Gilberto Kuhl*]
[Claudia Regina Osório Oliveira*]

PALAVRAS-CHAVE:

à

RESUMO:
Água, principal matéria-prima da civilização, fonte essencial da vida,
recurso natural dos mais escassos, de tão essencial só a valorizamos
quando  falta  em nossa torneira. A consciência da complexa “viagem”
desse recurso, a partir dos mananciais até os conglomerados urbanos,
nos faz mais responsáveis pela busca do desenvolvimento de sistemas
de abastecimento que otimizem o fluxo de água, mantendo os limites
adequados de pressão, sem prejuízo ao abastecimento.
Com os mananciais cada vez mais distantes e custos elevados, uma
reflexão deve ser feita: nem toda água produzida chega aos
consumidores, e nem toda água consumida é faturada. 
O combate à perdas de água, neste cenário, visa não só  eliminar o
desperdício, mas a garantir a manutenção da universalização do
abastecimento de água. 
Dentro desse contexto, o desafio da Região Metropolitana em 1997 era
reduzir o índice de perdas que chegavam ao patamar de 650 l/lig.dia. A
principal causa identificada era a elevada pressão nos sistemas de
distribuição. O gerenciamento de pressão era necessário. A
implantação de válvulas redutoras de pressão-VRPs foi a forma
encontrada para resolver o problema.

uma rede para entrada de água a
qual deve ser suficiente para atender
a demanda requisitada. Faz-se uma
medição de vazão do subsetor para o
dimensionamento da válvula redu-
tora e em conjunto faz-se medição de
pressão na entrada e no ponto mais
crítico de abastecimento para se
analisar a viabilidade do controle de
pressão dentro do subsetor.

Em resumo temos:
- Definição da área em função

de:
- Pressão Estática/Pressão

Dinâmica
- Extensão da rede
- Freqüência de vazamentos

- Medição da vazão e pressão
em pontos críticos;

- Levantamento de dados dos
pontos principais (logger) -
Clientes Especiais;

- Dimensionamento da vazão
(Q) da VRP;

- Definição das regras de ope-
ração, visando à vazão mínima
noturna.

TIPOS DE VÁLVULAS
REDUTORAS DE PRESSÃO:

a. Saídas fixas - Pressão de
saída mantida constante ao
longo do tempo;

b. Controle por tempo -
Pressão de saída varia em
função dos horários (pré-pro-
gramada);

c. Controle por vazão -
Pressão de saída varia em
função da demanda.

Modelo inicial

Válvulas globo com diafragma

Figura: Esquema  com exemplo do controle por vazão
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As válvulas redutoras foram insta-
ladas para atender aos seguintes
pressupostos:

- Controle: Gerenciamento de
vazões e pressões (inclusive o
ponto crítico);

- Redução: Redução da vazão
do vazamento por meio do
rebaixamento e da modulação
do plano piezométrico;

- Proteção: Redução do
número de vazamentos.

O gerenciamento das perdas reais
pode ser dividido em quatro macro-
ações, conforme figura abaixo: 

As grandes válvulas foram priori-
zadas mesmo que só reduzissem a
pressão estática do período noturno.

O retorno do investimento se deu
em consideração da estimativa da
relação custo/ benefício, em média
de quatro a seis meses.

O controle de pressão não se
encerra na redução, diminui-se o
volume perdido, aumentando-se a
oferta de água para áreas submeti-
das a intermitências, melhorando a
performance  do abastecimento,
impactando positivamente na
imagem da empresa.

É difícil quantificar os valores re-
ferentes ao problema de imagem e
qualidade de água, porém é possível
calcular os custos do terceiro ponto
acima citado, como segue:

- redução de vazamento ao
custo do produto (água);

- aumento de faturamento
(preço de venda);

- redução dos custos de
manutenção devido à redução
de reparos de vazamentos;

- adiamento de aplicação de
recursos para reservatórios,
estações de tratamento e adu-
toras novas etc.

Considerando o acima exposto,
podemos priorizar as áreas para
implantação de Controle de Pressão,
objetivando aquelas que têm a
maior relação custo/benefício.

O quadro abaixo demonstra a
evolução de ocorrência de vazamen-
tos antes e depois da instalação da
válvula redutora de pressão.

ALINHAMENTO 
DOS CONCEITOS

Em julho de 1999, foi realizado o
1° workshop de válvulas redutoras
de pressão. Participaram 70 técni-
cos das unidades de negócio da
Diretoria Metropolitana, que
avaliaram o programa de redução
de pressão na RMSP e traçaram
diretrizes para os próximos anos:

- Controlar 40 % da extensão
de rede da RMSP com VRPs;

- Consolidar a contratação
nos moldes turn-kei;

- Elaborar manual com pro -
cedimentos de dimensiona-
mento, projeto, instalação e
operação de VRPs;

- Desenvolver uma ferra-
menta benefício/custo para o
programa de redução de
pressão.

O workshop deu a indicação de
que os trabalhos estavam na rota
correta, porém havia um desafio:
manter as válvulas implantadas
operando na sua melhor perfor-
mance. 

Para isso, foi necessário estrutu-
rar, usar as visitas periódicas para
realizar ajustes e manutenções
necessárias para atendimento dos
objetivos propostos.

OPERAÇÃO DAS 
VÁLVULAS IMPLANTADAS

Os próximos anos seriam de con-
solidação do processo para atender
aos desafios, seguimos as seguintes
premissas:

- classificação das válvulas em
função da extensão de rede
coberta;

- realização das visitas preven-
tivas com periodicidade sema-
nal, quinzenal e mensal, con-
forme sua classificação;

- montagem de estoque
estratégico de peças para
manutenção;

- nacionalização de alguns
componentes para manutenção;

- telemetrização das princi-
pais válvulas redutoras de
pressão;

- desenvolvimento de bancada
para testar equipamentos.

Desses itens, podemos destacar a
implantação da telemetria nas prin-

UMA DÉCADA DE CONTROLE DE PRESSÃO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP

cipais válvulas, como forma de
otimizar as regulagens por meio do
acompanhamento diário do fun-
cionamento do sistema redutor de
pressão. No sistema desenvolvido, as
válvulas redutoras de pressão e seus
respectivos pontos críticos de
abastecimento são acessados diaria-
mente, obtendo o pacote de dados
armazenados nos controladores ou
nos registradores eletrônicos de
pressão dos pontos críticos. Os dados
transmitidos são pressão (montante
e jusante) e vazão, no caso das válvu-
las, e pressão, nos casos de ponto
crítico de abastecimento, possibili-
tando geração de gráficos e tabelas,
além da criação de banco de dados.

Os dados disponíveis no sistema
supervisório podem desencadear dois
tipos de ação:

- Ação corretiva: deslocamento
de uma equipe de controle de
pressão para identificar o proble-
ma existente;

-Ação preventiva: a análise dos
dados históricos e alterações dos
parâmetros programados ou
deslocamento de uma equipe de
controle de pressão ou desen-
cadeamento de varredura parcial
ou total com equipes de detecção
de vazamento não visíveis.

A operação contínua, visando per-
mitir a maior redução de pressão,
ampliou os conhecimentos nos subse-
tores, visualizando novos pontos críti-
cos de abastecimento a cada nova
regulagem, gerando micro inter-
venções como pequenas interligações,
retirada de obstruções, entre outras.
Utilizar a válvula como instrumento
para selecionar prioridades no sistema
foi uma boa nova que permitiu me-
lhorar o desempenho dos setores de
abastecimento. O quadro abaixo indi-
ca as principais fases do gerenciamen-
to de pressão:

à No começo dos anos
90, válvulas globo
desenvolvidas
nacionalmente ou
fabricação de
válvulas com
tecnologia importada
trouxeram grandes
mudanças

As grandes 
válvulas foram
priorizadas 
mesmo que só
reduzissem a 
pressão estática 
do período noturno

à
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CENÁRIO ATUAL

Na Região Metropolitana as implantações não cessaram. Em 2007, foram 30
novas válvulas, com previsão de chegar a 94 implantações.

Hoje, temos 825 válvulas operando regularmente, com extensão de 8 mil
quilômetros  de rede, 30 % da rede cadastrada na Região Metropolitana. A média
de extensão  chega a 9,69 km por válvula. A economia gerada supera os 4,2 m3/s.,
equivalente a 4 vezes a produção da Eta Alto Cotia ou maior que o consumo do
município de Guarulhos.

RESULTADOS OBTIDOS NA UNIDADE DE NEGÓCIO NORTE-MN

No caso da Região Norte da RMSP, que apresenta variações topográficas com
cotas desde 720 a 900 metros acima do nível do mar, apresenta ambiente propício
para um programa de controle de pressão . Nas cotas inferiores as pressões
chegavam a 100 mca.

O mapeamento das pressões estáticas indicava que mais de 32% das redes de
distribuição apresentavam pressões maiores que 60 mca, sendo esse fator um dos
principais causadores de vazamentos.

Os setores priorizados foram
aqueles que apresentavam em
comum pressões elevadas,
crescimento estabilizado, grande
participação de redes antigas,
normalmente coincidentes com
áreas de grande incidência de
vazamentos.

Na figura abaixo, temos mapea-
mento de pressão estática do setor
Freguesia antes e depois do progra-
ma, verifica-se a substituição de
grandes áreas com pressões acima
de 50 mca por outras de 15 a 35 mca.

abaixo dos 10%. Ou seja, os volumes reduzidos não proporcionam desabasteci-
mento, são em grande parte os ganhos obtidos na redução da vazão do vazamen-
to e a diminuição de novas ocorrências de arrebentados.

IMPACTOS NA ADUÇÃO;

Com os trabalhos focados em setores consolidados estruturalmente, os resulta-
dos foram expressivos, variando conforme participação do controle de pressão no
setor.

Os setores Vila Maria, Vila Medeiros e Freguesia têm internamente grandes
válvulas que chegam até 120 km de extensão de rede, permitindo grandes
reduções de volume a cada regulagem.

O controle de pressão expressivo resultou na melhoria dos indicadores opera-
cionais da UN Norte, o crescimento do volume produzido foi pequeno se com-
pararmos o crescimento vegetativo observado nos últimos 10 anos, impactando
diretamente na redução de perdas de água.

UMA DÉCADA DE CONTROLE DE PRESSÃO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP

CONCLUSÃO: 

A Região Metropolitana de São
Paulo atendida pela Sabesp, obteve,
por meio do Programa de Redução
de Pressão, ganhos de eficiência na
operação do sistema de distribuição,
promovendo redução de custos,
economia de água e postergando a
implantação  de novos mananciais
para a RMSP.

Os setores que possuem maior
extensão de rede com pressões con-
troladas, desenvolveram melhor a
questão da redução de perdas

Houve nesse período uma sensível
queda nos indicadores de perdas, em
especial podemos destacar que em
1997, os índices giraram em torno
dos 650 l/lig*dia,  atualmente o pata-
mar é outro, 500 l/lig*dia. Grande
parte dessa redução teve con-
tribuição direta do controle de
pressão na rede.
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Fonte: Sabesp - MP

Fonte: Sabesp - MN

Fonte: Sabesp - MP

Nesses setores, o desempenho das
válvulas aumenta nos horários que
há menor consumo, já que com a
utilização dos controladores
viabiliza várias faixas de redução de
pressão.

Como exemplo, temos a vazão do
setor Freguesia, que durante a
madrugada, horário com maior con-
centração de volume perdido, tem-
se o melhor retorno. Nesse período,
as reduções chegam a 20% ,nos
horários críticos o desempenho cai

QUADRO COMPARATIVO DAS PRESSÕES

QUADRO COM DISTRIBUIÇÃO DA VAZÃO POR FAIXAS;

Fonte: Sabesp MN

QUADRO COMPARATIVO DE VAZÕES;

QUADRO COM 
DESEMPENHO 

DOS INDICADORES
OPERACIONAIS 
DA UN NORTE
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Saneamento, 
sustentabilidade, gestão
ambiental, meio ambiente

INTRODUÇÃO

Oesgotamento progressivo
dos recursos naturais e a
redução da capacidade natu-

ral de recuperação dos ecossistemas
estão na pauta das discussões am-
bientais há vários anos. BRANCO,
1990 menciona a transformação dos
recursos naturais em montanhas de
lixo descartável, se referindo a esses
padrões insustentáveis de consumo
como a “era de descartabilidade”

Os maléficos efeitos ao meio
ambiente resultantes dessa prática,
rapidamente se fizeram presentes,
tornando vital a adoção de modelos
economicamente viáveis, social-
mente justos e ambientalmente
equilibrados, que visem a redução
de desperdícios e a adoção de uma
nova postura frente à utilização dos
recursos naturais. BOFF, 2003 afirma
que “ou mudamos o padrão de rela-
cionamento com a Terra ou vamos

ao encontro do pior”, batizando o
mesmo fenômeno por “princípio da
autodestruição”, sendo que hoje é
possível afirmar-se sem medo de
errar, que estamos vivendo além das
nossas possibilidades de susten-
tação, “deteriorando os ecossistemas
naturais a um ritmo nunca visto na

história da humanidade”, produzin-
do resíduos em demasia, ultrapas-
sando a capacidade da natureza em
regenerá-los, de acordo com a
WWF, 2006.

Os jornais e outros meios de
comunicação anunciam pelo
mundo todo o “apocalipse ambien-
tal”, estabelecendo datas, contando
os dias faltantes para a extinção da
humanidade. Há nessas manchetes
certa verdade, certo exagero. Mas é
possível desviar a rota desses acon-
tecimentos. Para tanto é necessário
que a sociedade assuma a condição
de “sujeito” da história, aprendendo
e praticando a utilização sustentável
dos recursos naturais. Mediante
responsabilidade coletiva é possível
reinventar o futuro.

Porém, não é tão simples
assim. Nesta responsabilidade cole-
tiva estão incorporados os direciona-
mentos políticos das nações, que
precisarão abortar o estilo pre-
datório de desenvolvimento, reco-
nhecer suas limitações, assumir sua
parcela de responsabilidade perante
a crise ecológica e ambiental global,
e estabelecer novas relações entre si,
visando a reorganização social, bem
como a adoção de modelos susten-
táveis de desenvolvimento.
(PNUMA, 1991)

O crescimento desordenado das
cidades, o aumento das populações,
o “progresso” a qualquer preço,
transformaram os espaços urbanos
em algo desastroso com sérias reper-
cussões no meio ambiente. Também

na zona rural as práticas agrícolas
sem planejamento, as monocul-
turas, o uso equivocado de agrotóxi-
cos e fertilizantes provocam
impactos ao ambiente, aos animais e
a própria agricultura.

Aocupação desordenada do
espaço, pela expansão dos
empreendimentos imobi-

liários, promoveu a impermeabiliza-
ção do solo, a ocupação dos
domínios de várzeas, a canalização e
o assoreamento de rios e córregos, o
lançamento de dejetos no solo, nas
ruas e nas águas, com sérias conse-
qüências para o homem, colocando
em risco sua saúde e sobrevivência,
levando-o muitas vezes a viver sem
as mínimas condições de dignidade
e qualidade de vida.

Diante deste cenário é preciso
haver mudanças profundas de com-
portamento, sociais, individuais,
empresariais dentre outras, a partir
do estabelecimento de direções, pre-
missas, compromissos e limites
globais, visando o desenvolvimento
sustentável. Nesse sentido, apresen-
ta-se a seguir uma breve discussão
sobre as carências do saneamento e
as ações para o controle ambiental.
Finalmente são descritas as recentes
ações da Sabesp destinadas à conso-
lidação da gestão ambiental da
Companhia.

AS CARÊNCIAS EM
SANEAMENTO E A
SOFISTICAÇÃO
TECNOLÓGICA

O Brasil apresenta hoje um
quadro acentuado de carência no
saneamento urbano e rural. Os
índices nacionais de atendimento da
população com rede de abasteci-
mento de água estão em torno de
88%. Em relação à coleta de esgotos,
apenas 42% da população tem aces-
so a esse serviço no país, enquanto
que os serviços de tratamento ficam
restritos a apenas 14% da popu-
lação, conforme os dados do último
Censo (IBGE, 2001).

A essa carência dos serviços de
saneamento, especialmente de
abastecimento de água, pode-se
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PALAVRAS-CHAVE:
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Ou mudamos o
padrão de
relacionamento com 
a Terra ou vamos ao
encontro do pior
– BOFF 2003“

RESUMO:
As questões ambientais estão assumindo importantes papéis na gestão
das empresas, que cada vez mais buscam adotar posturas menos
agressivas ao meio ambiente, assumindo o controle sobre a utilização
dos recursos naturais, seja na redução das emissões, seja na sua
exploração como insumos à produção. Nesse sentido, as empresas de
saneamento estão ampliando a visão de si mesmas, entendendo que
além da suas atribuições como prestadores de serviços de saneamento,
fortemente voltados ao abastecimento público, não podem ignorar
mais as questões ambientais, tamanha a sua interação com o meio
ambiente. O presente artigo apresenta alguns questionamentos em
relação a esse tema, e discute a magnitude das questões ambientais e
as complexas tecnologias voltadas para mitigar os impactos ao
ambiente. Descreve brevemente as ações da Sabesp voltadas à gestão
ambiental da empresa, ressaltando que o saneamento sustentável é
necessário e possível.
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atribuir um dos mais graves proble-
mas de saúde pública do Brasil, espe-
cialmente na região Nordeste, onde
as doenças diarréicas ainda são
responsáveis por 40% das inter-
nações hospitalares.(GOMES
FILHO, 2003)

Por outro lado, a poluição ambi-
ental pode levar ao desencadeamen-
to de patologias agudas, sendo
comum na zona rural as intoxi-
cações de agricultores por agrotóxi-
cos e nos grandes centros urbanos a
diversidade e gravidade de proble-
mas é significativa.

Acarência em infra-estrutura
de esgotamento sanitário
também interfere com a

disponibilidade hídrica, pois o lança-
mento de esgotos sem tratamento
nos corpos d’água pode acarretar a
sua deterioração, inviabilizando a
utilização dessas águas para fins
mais nobres, como o abastecimento
público.

NASCIMENTO e HELLER, 2004,
discutem as interfaces entre sanea-
mento e recursos hídricos, especial-
mente em relação ao duplo papel do
saneamento, como usuário da água
e como instrumento de controle da
poluição, pelo tratamento de esgo-
tos. Por outro lado, no processo de
tratamento de esgotos, os corpos
d’água também são utilizados como
destinação final dos efluentes das
estações de tratamento, e neste caso
são classificadas como “fontes
potencialmente poluidoras”. Nesse
sentido, os pesquisadores menciona-
dos, buscando alternativas que
agreguem benefícios aos recursos
hídricos, saneamento, meio ambi-
ente e saúde pública, sugerem a
necessidade de se empregar os con-
ceitos de ciência, tecnologia e ino-
vação, propondo o estabelecimento
de um plano diretor de pesquisa em
saneamento, o que é uma idéia per-
tinente e sensata.

Simultaneamente, nos países
ricos, as atenções se voltam para a
adoção de tecnologias mirabolantes,
focadas no combate ao aquecimento
global, com eficácia duvidosa, além
dos riscos de se promoverem novos
desastres ambientais. São exemplos

na busca do “progresso e da
evolução”, baseada somente na ge-
ração de tecnologia, sem considerar
os efeitos no entorno (PNUMA,
1991).

De volta ao Brasil, os jornais
recentemente anunciaram que o
país está à frente de outras nações
em desenvolvimento, com relação à
implantação da Agenda 21, Por
outro lado, este processo está muito
aquém do esperado (AMORIM,
2007). Porém a Agenda 21 é um
processo de participação que
envolve toda a sociedade na cons-
trução da sustentabilidade, amplia-
da e progressiva, conceito este de
sustentabilidade que abraça as ver-
tentes ecológica, ambiental, social,
política, econômica, demográfica e
cultural, dentre outras, ou seja, o
processo é bastante complexo, não
justificando os atrasos havidos na
sua implementação, porém, esclare-
cendo a dificuldade (MMA, 2003).

CONTROLE AMBIENTAL

É preciso conviver e sobreviver
nesta complexa equação: univer-
salizar o abastecimento de água,
coletar os esgotos, tratar e dispor os
esgotos adequadamente, atender aos
limites da legislação específica e do
meio ambiente, cada vez mais restri-
tivos, apresentando níveis de exigên-
cia de qualidade e monitoramento
que requerem uma elevada soma de
recursos, hoje inexistentes para tal
finalidade.

Além da necessidade de se
disponibilizar recursos, também
agrava-se o quadro operacional do
saneamento, uma vez que, diante
das imposições legais, depara-se com
a inviabilização de uma série de
plantas de tratamento de esgotos em
operação no país, que atendem as
exigências de qualidade requeridas
por lei, especialmente aquelas que
adotam o processo de tratamento
por lagoas de estabilização. Ressalta-
se que no Brasil as condições para o
emprego desta tecnologia são alta-
mente adequadas, seja por seu
clima, com elevadas temperaturas,
seja pela disponibilidade de área
para sua implantação, além da van-

tagem de que este é um processo
essencialmente biológico, com
baixo custo operacional. Para o
atendimento às exigências legais,
mais especificamente em relação à
remoção de nutrientes, muitas vezes
será necessária a opção pelos sis-
temas avançados de tratamento, os
chamados tratamentos terciários,
sabendo-se que os custos de trata-
mento de esgotos crescem exponen-
cialmente com a eficiência obtida.
Além disso, perdura o paradoxo de
se considerar os macro e micro
nutrientes contidos nos esgotos
como um rejeito, enquanto agrava-
se a escassez mundial de ferti-
lizantes e ampliam-se as extensões
de terras áridas que poderiam ser
irrigadas por esses efluentes.

Por outro lado, a legislação
adota o conceito das metas
progressivas de qualidade

para os corpos d’água, e considera
como unidade administrativa dos
recursos hídricos, a bacia hidro-
grafia. Deste modo, obtém-se avanço
significativo, uma vez que o planeja-
mento das ações que afetam direta
ou indiretamente os recursos hídri-
cos, passa a ser feito a partir da visão
integrada da bacia hidrográfica.

A ESTRATÉGIA DA SABESP
PARA SE TORNAR UMA
COMPANHIA DE SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

O quadro desenhado até aqui re-
presenta um imenso desafio às
empresas de saneamento. A relação
entre água e saúde é inquestionável
e portanto, fornecer água em quanti-
dade e com qualidade suficientes
para garantir a saúde pública,
reduzindo a incidência de diarréia
no país, é uma ação prioritária. Da
mesma forma, coletar e afastar os
esgotos, também é prioridade, cons-
tituindo-se numa ação sanitária de
amplitude local. Finalmente, tratar
os esgotos, dando uma correta desti-
nação ao lodo e ao efluente gerados,
são ações ambientais de âmbito
regional e também estão na lista de
prioridades, uma vez que não é mais
factível lançar esgotos sem trata-

mento nos corpos d’água, pois aque-
les que ainda apresentam boas
condições ambientais precisam ser
conservados e preservados e os
demais, já atingidos pela poluição,
não têm nenhuma condição de
realizar a autodepuração, além de
outros fatores já mencionados ante-
riormente.

Também compõem a lista de
atribuições das empresas de sanea-
mento, o atendimento à legislação e
os demais temas ambientais globais,
como as mudanças climáticas, que
não podem ser ignorados.

Foi a partir desse quadro que a
Sabesp buscou uma nova for-
matação para sua estrutura organi-
zacional, ampliando as atividades da
Diretoria Técnica criando uma
Superintendência de Gestão
Ambiental. A partir de um diagnós-
tico da empresa, levantando de
maneira geral as demandas ambien-
tais existentes na Companhia, ado-
tou-se uma estratégia de trabalho
em quatro linhas de atuação, interli-
gadas pelas finalidades, mas inde-
pendentes na estrutura e nos instru-
mentos, sendo elas: “Planejamento e
Gestão Ambiental”, “Controle e
Acompanhamento Ambiental”,
“Técnica e de Desenvolvimento
Ambiental” e “Gestão de Recursos
Hídricos”.

Ao longo de mais de trinta anos
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trabalhando com saneamento, a
empresa acumulou em sua história
muitos acertos e alguns erros, e com
base nessa vivência anterior, tem-se
consciência do enorme desafio que é
a inclusão da vertente ambiental na
rotina operacional de uma organiza-
ção tão grande e com tanta diversi-
dade como é a Sabesp.

Buscando estabelecer uma
linha de atuação integrada na
empresa para administrar as

demandas ambientais, que são
específicas de cada regional, surgiu a
idéia de se criar “Núcleos de Gestão
Ambiental” - NGAs em cada
Unidade de Negócio da Sabesp, desti-
nados a atuar ativamente na con-
dução das ações ambientais pre-
sentes na sua rotina operacional,
buscando eliminar a histórica difi-
culdade de entrosamento entre as
“áreas de apoio e desenvolvimento”
com as “unidades operacionais”. A
imagem de um terceiro ator alheio
ao cotidiano da área aplicando regras
e tarefas, nunca é vista com bons
olhos. Deste modo, com a implan-
tação dos NGAs, a Superintendência
de Gestão Ambiental, que é uma
unidade funcional da Empresa, passa
a ter um braço operacional, esperan-
do-se assim obter melhores resulta-
dos, eficiência e eficácia no desen-
volvimento dos trabalhos.

Dentre as ações prioritárias identi-
ficadas para a empresa, destaca-se a
revisão da Política Institucional
Ambiental, que brevemente estará
disponível para consulta pública. 

A Certificação ISO 14.001 também
é uma meta a ser perseguida, e tem
como objetivo a busca permanente
de melhoria da qualidade ambiental
dos serviços, produtos e do ambiente
de trabalho da Sabesp. Porém, para
atender a conformidade ambiental,
requisito fundamental ao processo
de certificação, será adotado um
processo progressivo de certificação,
buscando legitimidade e garantido a
sustentação das certificações obtidas,
denotando uma mudança de postura
e aprimoramento da Empresa frente
às questões ambientais. Até 2010
temos como meta a Certificação ISO
14.001 de 10% do total das estações

dessas “façanhas tecnológicas”, o
seqüestro induzido de carbono dos
oceanos pela sua fertilização artifi-
cial, obtida por meio da adição de
partículas de ferro em trechos do
oceano carentes dessa substância,
promovendo condições favoráveis
de proliferação de fitoplâncton, ele-
vando o consumo de matéria orgâni-
ca, reduzindo as emissões de car-
bono. Os testes se mostraram efi-
cientes na multiplicação do fito-
plâncton, atingindo concentrações
dez vezes maiores que as iniciais,
numa área de influência vinte e duas
vezes superior à área inicial da ferti-
lização, porém não se sabe da eficiên-
cia do processo em relação ao seqües-
tro de carbono, nem seus efeitos na
cadeia alimentar e no meio ambi-
ente. Ainda mais cinematográfica é a
solução apresentada por um
pesquisador do Arizona, que busca o
bloqueio da radiação solar por espe-
lhos, dezesseis trilhões de espelhos
com um metro de diâmetro, deposi-
tados no espaço, a uma distância de
1,5 milhão de quilômetros da Terra,
em direção ao sol (EVANGELISTA,
2007).

São os contrastes característicos da
sociedade contemporânea, pautados
pelas desigualdades sociais, baseados
no padrão de desenvolvimento
antropocêntrico, onde não há limites

O crescimento
desordenado das
cidades, o aumento
das populações, o
“progresso” a
qualquer preço,
transformaram os
espaços urbanos em
algo desastroso com
sérias repercussões
no meio ambiente
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de tratamento de água e de esgotos
da Companhia.

Também integram o plano de
ação ambiental da empresa, dentre
outros:

- Regularização dos licencia-
mentos ambientais e outorgas
de uso de recursos hídricos

- Participação ativa e organi-
zada da empresa nos órgãos
ambientais e de recursos hídri-
cos

- Extremo rigor técnico e
administrativo no desenvolvi-
mento das atividades decor-
rentes de compromissos firma-
dos com os órgãos fiscali-
zadores

- Desenvolvimento, implan-
tação e manutenção de um
Sistema Corporativo de
Informações Ambientais

- Acompanhamento e avali-
ação do impacto da Legislação
Ambiental no setor de sanea-
mento

- Elaboração e implantação de
Planos de Gerenciamento e
Comunicação de Riscos
Ambientais

- Elaboração de inventário de
emissões de gases de efeito es-
tufa - GEE, plano para redução
de emissões e orientações para
atuação no mercado de carbono

- Elaboração de
Procedimentos e Orientadores
Ambientais internos

- Estabelecimento de acordos
de cooperação com universi-
dades e instituições de
pesquisas ambientais

- Desenvolvimento e implan-
tação de um programa corpora-
tivo de educação ambiental

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Um dos grandes desafios atuais da
sociedade é redirecionar as tendên-
cias do desenvolvimento buscando
alternativas de controle e manejo do
meio ambiente de forma sustentável.
Para tanto, é necessária uma abor-
dagem multidisciplinar das questões
ambientais, integrando as ações de
saneamento com as políticas de
saúde, de desenvolvimento urbano e
rural, de meio ambiente, de recursos
hídricos, de habitação, dentre outros.

Nesse cenário, a participação e o
controle social são fundamentais
para direcionar as ações do poder
público às necessidades da comu-
nidade. Este exercício de cidadania
só será efetivo a partir da educação,
no seu sentindo mais amplo, que é
de desenvolvimento do indivíduo,
dotando-o de princípios éticos, de
qualificação para o trabalho e de con-
vivência em sociedade.

A oposição entre desenvolvimento
sustentável e crescimento econômi-
co ainda é bastante debatida por
vários autores. Mas ainda que a
humanidade precise sofrer grandes
transformações, é preciso acreditar
que se encontrará a solução. A bem
da verdade, já se sabe o caminho e de
tão simples que é, não se trata de
uma grande descoberta científica e
pode ser sintetizado numa única
frase atribuída a Mahatma Gandhi,
que diz:

“A Terra pode oferecer o suficiente
para satisfazer as necessidades de
todos os homens, mas não a ganân-
cia de todos os homens”.
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Nos países ricos, 
as atenções se
voltam para a
adoção de
tecnologias focadas
no combate ao
aquecimento global
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