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1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste texto é traçar um quadro do histórico, oportunidades de negócio,
desafios e perspectivas para a progressiva introdução das Soluções Ambientais no saneamento
no Brasil, cobrindo água, esgoto, efluentes industriais, drenagem urbana, RSU e resíduos
industriais e comerciais. Pretende-se assim disponibilizar informações num documento único,
de forma sumarizada, para servir de referência técnica para profissionais, entidades e
empresas do setor e envolvidos no governo, meio empresarial e 3º setor na elaboração e
execução de políticas públicas e regulação das atividades, consolidando um quadro do status
atual, elencando entraves, registrando exemplos pioneiros e propondo formas de se avançar.
O texto propõe-se ainda a despertar maior interesse nas concessionárias, autarquias
municipais, empresas de consultoria, fabricantes de equipamentos, empreiteiras etc. quanto ao
potencial técnico comercial de se envolverem na implementação de tais ramos de atividade,
considerando potencial de ganho em eficiência, lucro e receita, redução de custos, melhor
atendimento e satisfação de clientes, menor risco de perda de mercado tradicional ou ainda
servir para acelerar o atingimento da universalização. Este, aliás, é o objetivo central de todo
saneamento e deve ser perseguido com maior eficiência na alocação e gestão dos
investimentos e de forma inovadora, em especial em áreas mais carentes, em que a operação
dos serviços já é deficitária e deve ser subsidiada. Nisso as Soluções Ambientais podem
contribuir muito.
Os diversos atores podem se consorciar para viabilizar a implementação das Soluções
Ambientais via PPPs, joint-ventures, constituição de subsidiárias, departamentos de novos
negócios, apoio a start-ups de tecnologia e parcerias para pesquisa com a Academia,
aproveitando a composição de conhecimento de mercado, detenção de concessão ou outorgas,
agilidade na gestão, conhecimento especializado e disponibilidade de capital de investimento.
Essencialmente deseja-se apontar rumos para que as Soluções Ambientais se tornem um
efetivo vetor de modernização para se atingir a excelência na execução dos investimentos e na
prestação de serviços aos usuários, explorando as várias oportunidades para propiciar ganho,
preservação e recuperação ambiental, indução de desenvolvimento econômico e social,
melhoria da saúde pública e prevenção de doenças de veiculação hídrica, beneficiando todos
os atores envolvidos, em especial a população usuária dos serviços.
Este trabalho foi elaborado em conjunto com outros dois, abordando a redução de perdas
de água e com propostas para destravar os investimentos no saneamento, que serão debatidos
no 27º CBESA e posteriormente encaminhados para autoridades públicas nas três esferas de
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governo, outras associações do setor e mídia, de modo a fomentar as propostas aqui
estabelecidas. Assim a ABES pretende contribuir pelo diagnóstico do potencial de progresso e
ao apontar soluções para superar desafios nestas três frentes fundamentais, levar o setor à
maior eficiência e cobertura dos serviços de saneamento. Além disso, a ABES, dentro de suas
atividades fim, propõe-se a contribuir por si própria, sobretudo nas áreas fundamentais da
capacitação profissional, divulgação de tecnologias e intercâmbio de boas práticas.
Ao se buscar enfatizar a temática dos resíduos sólidos nas Soluções Ambientais, a ABES
vai ao encontro do enorme desafio que é implementar a PNRS – Política Nacional de
Resíduos Sólidos e eliminar os famigerados lixões. Assim, também repercute a temática
principal das conferências de meio ambiente, promovidas ao longo de 2013 nesse mesmo
sentido. Por outro lado, visa-se estimular o engajamento dos associados nos temas do RSU e
dos lodos de ETA e ETE, que vêm em boa medida sendo relegados, face às demandas
prementes da água e esgoto, serviços principais das concessionárias de saneamento. Cabe
registrar que nos últimos anos foram lançados novos marcos regulatórios, que liberam
concessionárias estaduais e municipais de água e esgoto para atuar nas áreas de coleta e
tratamento de RSU, drenagem urbana e geração de energia. Tais oportunidades embutem a
perspectiva de ganhos de escala, sinergias e maior utilização de expertise acumulada na oferta
de tais serviços públicos, que em muitas situações podem ser executados simultaneamente
com menor custo e incômodo durante as obras e tendo em vista se tratar de setor
eletrointensivo.
Cabe esclarecer que as Soluções Ambientais podem ser oportunas para diferentes atores
do setor, em especial os que detenham o domínio tecnológico e operacional para as
implementar e oferecer ao mercado, podendo assumir tal papel as companhias de saneamento,
como também as consultorias e empresas fornecedoras de produtos, serviços e equipamentos
e os municípios, poder concedente mas também operador através de autarquias,
departamentos e empresas municipais.
Este documento está organizado da seguinte forma: além desta introdução, a seção 2
explana sobre o conceito e as principais alternativas de Soluções Ambientais em seis áreas:


água potável;



esgoto doméstico;



efluentes industriais;



drenagem urbana e água pluvial;



resíduos sólidos urbanos;
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resíduos sólidos industriais e comerciais.

Nota: algumas das alternativas são apresentadas em maior nível de detalhe já na
seção 2, pois não se voltará a abordá-las no decorrer do texto, tendo em vista de no cenário
atual terem menor potencial de crescimento e tenderem a ocupar nichos de mercado. Não faz
parte do escopo desse trabalho aprofundar-se nos meandros tecnológicos de cada alternativa
mas apresentar um quadro geral.
A seção 3 apresenta um breve histórico no Brasil da concepção de reunir e apresentar
ao mercado um portfólio de produtos e serviços como ‘Soluções Ambientais”, como uma
estratégia de negócio.
A seção 4 discute os entraves ao desenvolvimento das soluções ambientais mais
relevantes ou com maior potencial no Brasil.
A seção 5 conclui o documento com as propostas de ações para facilitar a
implantação de soluções ambientais e o fortalecimento de um mercado para seu
florescimento, recorrendo-se a alguns exemplos ilustrativos.
A seção 6, lista alguma bibliografia relevante.
Nota: Este documento foi elaborado com base em fontes públicas, sempre que
cabível, citadas ao longo do texto.

2 CONCEITO E TIPOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
O objetivo desta seção é definir em termos conceituais o que significa Soluções
Ambientais no contexto dos diversos negócios do saneamento.
As Soluções Ambientais constituem um elenco de ações, produtos, serviços,
tecnologias e práticas de gestão, vários dos quais já em uso internamente ou oferecidos, por
vezes de forma incipiente, há alguns anos, por empresas ou autarquias públicas estaduais e
municipais e empresas privadas com concessões de água, esgoto, limpeza pública e
disposição de RSU e RCD, empresas de consultoria e engenharia, tanto aos clientes dos
serviços, como de outros segmentos, como a outras empresas concessionárias. A real força do
conceito reside em sua gestão em conjunto, como um pacote, que passa a ser apresentado ao
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mercado como um repertório de alternativas conjugadas, com identidade própria e estrutura
de comercialização e marketing específica e independente, para aproveitar-se de vantagens de
sinergia, potencial para melhor satisfação dos clientes e atendimento das necessidades
especiais dos grandes usuários. O volume nesse caso pode ser determinante para ganhos de
escala que justifiquem a formatação de soluções customizadas a custo razoável. Além dessa
visão mais estrita de melhor posicionamento no mercado, maior lucratividade e receita, as
Soluções Ambientais, como a denominação já indica, visam proporcionar ganho ambiental
pela redução do consumo de energia e produtos químicos, geração de resíduos e no consumo
de água pela maior eficiência nos processos internos nas empresas do setor ou nos realizados
pelos clientes.
A denominação “ambientais”, portanto, advém do fato de, como é usual para boa
parte das atividades do saneamento, sua execução e ampliação se fazem não só com impactos
positivos ao meio ambiente, mas com minimização de impactos adversos, com proteção e
conservação ambiental, ao preservar mananciais, recuperar recursos hídricos, evitar-se erosão,
assoreamento e enchentes, mitigar emissões de GEEs (gases de efeito estufa), prevenir a
disposição inadequada no solo de RSU e resíduos industriais e trazer ganho ambiental pela
reutilização e reciclagem de produtos inservíveis, materiais e resíduos.
No exterior não se adota a terminologia environmental solutions nesta acepção, mas
que foi adotada por algumas concessionárias brasileiras, em certa medida pelo apelo
comercial e mercadológico e vem se disseminado desde então. Cabe registrar que o nome vem
se consolidando e hoje há desde concessionárias e firmas de projetistas a desentupidoras, que
adotaram esta designação em suas razões sociais ou em subsidiárias, apropriando-se e
repercutindo a força da expressão, ainda que não atendendo exatamente ao conceito aqui
exposto e no qual se baseia este documento.
É necessário ressaltar que nem sempre as Soluções Ambientais se traduzem em
maior lucratividade, pois a atividade de saneamento visa sobretudo atender a direitos
constitucionais assegurados quanto à saúde e ao meio ambiente, sendo usualmente objeto de
concessão pública em regime de regulação. Além disso, pode ser decisão das empresas atuar
espontaneamente incorporando externalidades ambientais e sociais não monetizadas ou ainda
almejar através das suas iniciativas, ganhos em boa medida intangíveis, como a melhoria da
imagem institucional. A implementação de uma Solução Ambiental pode ainda ser uma
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aposta no futuro como ocorre com a água de reúso, em boa parte com preço subsidiado e que
também se presta para liberar mais água potável para venda a um preço bem maior.
Há várias linhas e oportunidades a serem exploradas, mas em geral as principais
soluções ambientais oferecidas e já disponíveis, em maior ou menor grau, são as seguintes:

2.1 Água potável:
As Soluções Ambientais relacionadas ao fornecimento, tratamento, segurança
sanitária e uso racional de água, melhorias na hidrometração, controle de perdas,
dessalinização, abrandamento de águas salobras e minimização de impactos ambientais
embutem diferentes oportunidades como as listadas abaixo:


Implantação do uso racional de água, permitindo postergar investimentos em novas
captações e disponibilizar volumes para atender mais clientes em áreas de déficit
hídrico como as regiões metropolitanas do país, em especial a RMSP. Isso significa
campanhas de educação ambiental e sanitária, diagnóstico de instalações, reprojeto,
combate a vazamentos, implementação de equipamentos economizadores e de ajustes
na rede hidráulica. O uso racional também é uma alternativa para as concessionárias
reduzirem a inadimplência de clientes públicos, com frequência deficientes no
pagamento e na manutenção de instalações internas, através de estabelecimento de
mecanismos de descontos atrelados ao cumprimento de metas de redução de consumo.
Surpreende que a redução de consumo possa chegar a mais de 40%;



Detecção de vazamentos em redes de clientes e reabilitação de tubulações com
novas tecnologias como envelopamento. Segundo levantamentos da Sabesp na
RMSP, no âmbito do Pura, a média de vazamentos em redes internas de recepção da
água nos clientes (do cavalete até a cisterna) é de 1 a cada 300 m de extensão contra 1
a cada 1000 m de rede pública de distribuição. As concessionárias de água e esgoto no
país têm responsabilidade pela rede até o cavalete. Entretanto, considerando deterem
equipamento, equipes e expertise poderiam considerar dedicar-se a sanar vazamento
em rede de clientes de grande porte como indústrias e shopping centers. Este também
é bom filão para empresas especializadas;



Celebração de contratos de demanda firme. Asseguram a grandes clientes volumes
acordados a preços mais atrativos. Para as concessionárias o benefício está em

9
fidelizar consumidores de porte, lograr que desistam de fontes próprias alternativas
como poços e ainda propiciar melhor planejamento do fluxo de caixa, ao assegurar
receita com cláusulas do tipo take or pay. Em vários casos, tal modalidade é parte de
negociação, que envolve outras Soluções Ambientais, como o fornecimento de água
de reúso e o recebimento de efluentes industriais na rede pública;


Venda de expertise em gestão comercial, incluindo softwares para cadastramento de
clientes, georreferenciamento de instalações e ramais, procedimentos para redução de
perdas aparentes via combate a fraudes e planos de hidrometração e seu
gerenciamento. Bons projetos de georreferenciamente podem ser oferecidos também a
outros segmentos como companhias de distribuição de gás e eletricidade e de
telecomunicações;



Instalação de medição individualizada, aplicável sobretudo a condomínios
residenciais, mas podendo ser implementada em complexos comerciais e condomínios
indústrias para um rateio de custos entre empresas ou linhas de produção de uma
mesma fábrica. Isso por si só é indutor da economia de água. Por outro lado, este
esquema permite avaliar diferenças de consumo em máquinas e linhas de produção
semelhantes e entre turnos de operação em fábricas, aprimorando os indicadores de
desempenho (KPI’s) específicos, em termos de volume de água por unidade de
produção e criando um clima de competitividade interna, ao propiciar o benchmarking
Este tipo de instalação se presta mais a novas construções já que sua implementação
em prédios existentes pode ser muito custos e com pay-back muito longo;



Telemedição, envolvendo a transmissão por telemetria de dados criptografados on
line de consumo de água, na forma de relatórios e gráficos, o que permite aos gestores
locais detectar anomalias, vazamentos, consumo diferenciado por turnos de produção.
Além disso, podem, num mesmo sistema, acolher sinais de supervisórios de
eletricidade e gás, consolidando informações sobre utilidades numa empresa;



Tecnologias mais avançadas de tratamento, que possam proporcionar maior
rendimento, menor consumo de produtos químicos e energia e maior robustez quanto
às variações de qualidade da água aduzida. Inicialmente cabe registrar que as ETAs
em operação, em geral, usam a sequência de coagulação, floculação, sedimentação e
filtração. Não obstante, a Sanepar adota em várias ETAs o sistema de flotação por ar
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dissolvido (FAD), que a Sabesp está implantando na ETA Rio Grande, com
capacidade para 5 m³/s.


Uso do lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA) como matéria-prima em
cerâmica vermelha (tijolos e telhas), sendo esta uma rota de reciclagem bastante
utilizada em países desenvolvidos, tendo em vista que um componente preponderante
do lodo é a argila coloidal presente na água aduzida. A Sabesp bancou um alentado
estudo pela Escola Politécnica da USP com adição de até 8% de lodo oriundo da ETA
Cubatão e desaguado em centrífugas decantadoras. Foi fabricado lote de 8000 tijolos
em empresa de Tatuí, permitindo avaliação em escala industrial. A Compesa também
estuda desde 2009 esta rota de reciclagem, com apoio do ITEP, usando lodo da ETA
Igarassu e até 15% de mistura, tendo se obtido resultados promissores;



Recuperação de coagulantes a partir do lodo de ETA. Esta é uma alternativa
interessante e o processo envolve reação com ácido sulfúrico. Entretanto precisa
passar pelo crivo da avaliação financeira;



Automatização de ETAs. A Sabesp desenvolveu o software Aqualog que recorre a
um conjunto simplicado de parâmetros como pH e turbidez para controlar o processo.
Este é um exemplo de Solução Ambiental, pois foi comercializado para a Cesan, tendo
sido instalado em pequenas ETAs isoladas em Nova Venécia – ES, num contrato de
R$ 1,3 milhão. Empresas de consultoria também executam este tipo de serviço. Há
uma dificuldade na automatização de ETAs de maior porte, em especial quando há
grande flutuação da qualidade da água aduzida e se faz necessário avaliar um conjunto
maior de parâmetros, como o potencial Zeta;



Desalinização de água em comunidades isoladas no litoral ou em ilhas. Esta
teecnologia demanda grande quantidade de eletricidade para se vencer a pressão
através das membranas de ultrafiltração e de osmose inversa. Porém tem uso crescente
em países do arco do Mediterrâneo como Israel, No Brasil há a usina em Fernando de
Noronha construída pela Compesa, concessionária estadual de Pernambuco e que
começou a operar em 1999, com apoio técnico do Labdes (Lab. de Referência em
Dessalinização) da UFCG, Paraíba. Em ago/2011 deu partida a ampliação e reforma
da planta com investimento de R$ 2,5 milhões e que permitiu aumentar a produção de
5,6 para 15 litros/s. eliminando a escassez de água na alta estação. Adotaram-se
bombas procedentes da Dinamarca e uma delas é alimentada por energia gerada em
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turbina no lançamento do descarte de salmoura que é da ordem de 70% da água
captada no oceano. A Compesa também está realizando campanha permanente de uso
racional da água, já que o consumo na ilha chega a 280 litros/hab./dia, contra a média
de 160 litros/hab./dia dos clientes no continente;


Recuperação de poços de água salobra via abrandamento (colunas com leito de
zeólitas ou resinas de troca iônica), algo com potencial no semiárido nordestino, onde
muitos poços se revelaram inadequados para uso potável. Entretanto algumas
instalações sofreram com custo elevado das resinas e produtos regenerantes e ainda
carência de pessoal técnico capacitado, o que pode muitas vezes levar à perda precoce
do leito;



Remoção de contaminantes mais usuais em água subterrânea para alcançar
padrões de potabilidade pela remoção de ferro, manganês, flúor, nitratos e arsênico.
As técnicas em geral são de oxidação, coagulação, floculação e passagem por leitos de
resinas de troca iônica ou filtros granulares (Ex: para fluoretos em farinha de osso). Há
pesquisa em busca de opções de operação menos custosa. Para nitratos avalia-se no
exterior a eletrodiálise com sítios ativos. O problema decorre quando poços tubulares
profundos são perfurados em terreno onde as condições geológicas resultam em
concentrações naturais elevadas ou há contaminação dos aquíferos pela aplicação de
fertilizantes (nitratos). Além do tratamento sempre custoso, cabe considerar a
viabilidade de recorrer a novos poços mais distantes ou se misturar com água de
mananciais superficiais para ajustar a qualidade dentro dos limites de potabilidade;



Aproveitamento de energia potencial na adução e na rede.
Aqui temos basicamente duas oportunidades:


desníveis em represas e túneis para a geração hidrelétrica. Os casos

mais representativos em andamento no país são da Sabesp e envolvem o
vertedouro Cascata na saída do túnel 5 e a bacia de dissipação na entrada da
ETA Guaraú, no sistema produtor Cantareira, com potência instalada total de
6,8 MW. Houve edital e licitação em 2010 e ambos empreendimentos estão em
execução, embora se enfrentem obstáculos técnicos pela questão do
fornecimento de água não poder ser interrompido, num sistema que atende
cerca de 50% da RMSP. A vantagem deste tipo de PCH é não haver nenhum
impacto ambiental por alagamento adicional. A Copasa, por outro lado, deu a

12
largada para um projeto no sistema rio Manso, a maior barragem da empresa,
que vai gerar 1 MW com a vazão residual. Isso faz parte do processo de
licitação de ampliação, através de uma PPP;


Instalação de microturbinas na rede para abater pressão, substituindo

VRPs (válvulas redutoras de pressão) e gerando energia, cujo excedente
pode ser descarregado na rede pública. Isto se tornou viável no Brasil com o
advento da resolução Aneel 482 de abril/2012, que autoriza a micro e
minigeração distribuída conectada à rede e vendida à concessionária local. Já
há pilotos na Noruega e Reino Unido com turbinas de até 80 kW e a cidade de
Boulder no Colorado – EUA possui 7 MCHs. O sistema é instalado em by-pass
das VRP’s, que passam a funcionar como reserva, nos casos de pane e de
manutenção periódica das turbinas. A Sabesp possui cerca de 1000 VRPs e isso
dá uma ideia do potencial de mercado. Como as VRPs atuam com maior
restrição de pressão no período noturno, em que o consumo de água cai, se
teria maior geração nesse período fora de ponta. De forma semelhante, se
poderia cogitar de gerar energia no período de ponta e disponibilizar na rede
pública, através do parque de centenas de geradores que atendem à
contingência em EEE’s. Isso melhoraria também o status de prontidão dos
equipamentos. Porém o problema do incômodo por ruído e emissões para a
vizinhança precisaria ser equacionado. O desenvolvimento de geradores a
etanol de 250 a 500 kW pela Vale Energia, mais silenciosos e menos poluentes
pode ser a resposta para viabilizar uma iniciativa para os geradores de maior
potência;


Planos de segurança da qualidade físico-química e microbiológica. Aqui se
enquadram:
 sistemas de monitoramento automático da água aduzida que evitem o
ingresso de água fora de certa especificação na ETA. Um exemplo é o
sensor para hidrocarbonetos na barragem Subálvea da ETA Cubatão, tendo em
vista o risco de acidentes com caminhões tanque com combustíveis na Via
Anchieta. A rede de monitoramento com telemetria que a Cetesb instalou no
rio Paraíba do Sul também serve a tal finalidade. Acidentes recentes com
rompimento de barragens de rejeitos industriais tóxicos e o fato do Brasil ter as
rodovias como principal modal de transporte de cargas tornam o país
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vulnerável a ocorrência de episódios de súbita inadequação das condições de
captação;
 sensores automáticos para detectar e alertar para contaminação
decorrente de atos de terrorismo, tanto na rede como na captação. Países
como Israel, por ser alvo de ataques terroristas como outros, em função de
terem sediado grandes eventos internacionais, conceberam sistemas que
envolvem de detectores sofisticados em linha à passagem da água por aquários
com peixes, que respondam prontamente a anomalias por alterações
comportamentais, avaliadas por sistemas de digitalização de imagem e
algoritmos computacionais.

2.2 Esgoto doméstico:
As Soluções Ambientais relacionadas à coleta e tratamento de esgoto incluem as
seguintes linhas de negócios:


Reúso de água para aplicações não potáveis na indústria e serviços urbanos, tais
como:
 Lavagem de ruas (principalmente após feiras e eventos), calçadas e
monumentos;
 Aguada de áreas verdes (este um uso mais restrito, condicionado pelos teores
de cloro (e cloretos) e sódio que devem ser bastante baixos para se evitar
respectivamente, danos à vegetação e à estrutura da argila do solo, que pode ser
desagregada pelo sódio, levando à colmatação. Assim se requer avaliação das
características do solo e pluviosidade contra a qualidade da água de reúso. Este
é um desafio técnico pois a água de reúso requer níveis mais elvados de cloro
residual para evitar à recontaminação, tendo em vista maior teor de carbono
orgânico. Além disso, a elevadíssima ingestão de sal pelos brasileiros e a
disseminação de uso de cosméticos como xampús, que contém sais de sódio,
criam pressão pela elevação da concentração desse cátion. Nos dois casos a
remoção não é viável economicamente e requereria uso de osmose inversa ou
resinas de troca iônica;
 Água de reposição (make-up) em torres de resfriamento;
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 Água para processo em reatores na indústria química, lavadores e tanques de
tingimento na indústria têxtil, hidropulpers na indústria de papel e lavanderias
industriais;
 Lavagem externa de trens do metrô e de superfície (poderia também ser
estudada para aviões de porte);
 Preparação de lama de perfuração para furos direcionais, cravação de tubos
(pipe-jacking), jet-grouting, dentre outras;
 Pressurização de vasos e reatores em indústria de processo em testes
hidrostáticos;
 Desobstrução de coletores-tronco e galerias de águas pluviais;
 Lavagem de caminhões e carretas de lixo e pátios de transbordo);
 Umectação em terraplenagem para atingimento do grau de compactação ótimo.
(a Sabesp forneceu à Odebrecht 2000 m³/mês durante esta fase das obras do
estádio do Corinthians em Itaquera);
 Cura de concreto e água de amassamento para concreto não estrutural
(aplicações liberadas pela revisão da NBR 15900);
 Água de lavadores de gases no abatimento de poluentes;
 Lubrificação de rolos compressores na pavimentação asfáltica para evitar que
grudem no asfalto quente.


Reúso de água para fins agrícolas. Isso inclui a irrigação e a fertirrigação, em que o
aporte de nutrientes remanescentes do tratamento como nitrogênio e fósforo é mais
significativo, permitindo reduzir custos com tratamento e ao mesmo tempo, cortar
gastos na aquisição de fertilizantes químicos. Nesse caso o tratamento por lagoas
revela-se bem adequado. Por outro lado, há a restrição de o afluente ser basicamente
esgoto doméstico, sem presença significativa de efluentes industriais tóxicos, contendo
metais pesados, POPs e outras substâncias refratárias ao tratamento, com
características indesejáveis (cancerígenos, mutagênicos e teratogênicos) e que
poderiam

ingressar

na

cadeia

alimentar.

A Caern está trabalhando no projeto Caatinga Verde, com recursos de R$ 3,2 bilhões
do Petrobras Ambiental e parceria com a Embrapa e IFRN, que consiste num piloto de
cultivo de capim-elefante usando 700 m3/dia de água de reuso da ETE Pendências
(lagoas de estabilização). A gramínea tem uso em ração animal, mas o foco é a
produção de blocos prensados (briquetes), que podem substituir lenha em cerâmicas.
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A meta é produzir 4680 t/ano de blocos, equivalentes a 363000 m³ de lenha e
consequente preservação de 403 ha de mata de caatinga. A instalação de prensagem de
blocos deu partida em abril/2013;


Construção de sistemas modulares unifamiliares ou de pequeno porte para
vilarejos. A necessidade de levar o saneamento básico para áreas rurais ou distritos
com população rarefeita e espalhada em núcleos de poucas casas exige soluções de
baixo investimento e custo operacional e, portanto, de simples manutenção. Várias
alternativas são consideradas, que incluem melhorias em sistemas convencionais,
como conjuntos fossa e filtros anaeróbios em material plástico ou PRFV de mais
rápida instalação, O leito dos filtros com materiais com maior superfície específica
que a brita pode propiciar maior fixação de biofilme e consequente maior eficiência.
Outra alternativa são os chamados pântanos artificiais ou wetlands construídas, que
exigem virtualmente nenhum consumo de energia e ainda podem propiciar alguma
vantagem associada ao uso da poda periódica das plantas cultivadas e o ganho
paisagístico;



Queima de biogás de aterros ou biodigestores e lodo de ETE para gerar vapor ou
eletricidade. Por exemplo, os dois aterros desativados de São Paulo, Bandeirantes e S.
João, têm usinas com potência, respectivamente, 20 e 24,8 MW e auferem créditos de
carbono pela queima do biogás captado e purificado (remoção de umidade e gases
sulfurados) em motores a Diesel adaptados. Também digno de nota é o beneficiamento
do gás do aterro de Gramacho, bombeado para a Reduc, refinaria da Petrobras em
Duque de Caxias, RJ desde junho/2013. Trata-se do primeiro projeto do gênero no
mundo e a empresa Gás Verde S.A. investiu R$ 240 milhões para fornecer 70 M t/ano
de gás purificado, semelhante ao GNP, captado em 301 poços e bombeado por
gasoduto de 6 km. O empreendimento evitará emissões de 6 M t de CO2-e em 20
anos. Ainda aproveitando gases de aterro, deu partida em março/2011, a usina da
Termoverde de 19,72 MW, no aterro metropolitano de Salvador que recebe 2,5 mil
t/dia de RSU. O investimento de R$ 50 milhões disponibiliza para a Coelba, por linha
de transmissão de 7,8 km, energia para atender 300 mil residências. Outro projeto
significativo, em fase de operação, é a produção de eletricidade em microturbinas
CR800 da Capstone (EUA) na ETE Arrudas da Copasa (3 conjuntos de 4 unidades de
200 kW), que geram 1,1 MW médios para consumo próprio. A umidade (1,9 %) do
biogás com 68% de metano é removida criogenicamente, o gás sulfídrico (< 0,01%)
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através de passagem por leito de limalha de ferro e os siloxanos em filtros de carvão
ativado. A Compesa está estudando a geração de energia na ETE de Rio Formoso, a
partir de 3 RAFAs com apoio técnico da associação Policonsult (Esc. Politécnica do
Recife);


Biometanização do biogás de biodigestores pela remoção de umidade, CO2 e gases
sulfurados para produzir biocombustível assemelhado ao gás natural (metano) para
uso na rede ou em veículos. Isso foi feito nos anos setenta na antiga ETE Pinheiros da
Sabesp em São Paulo. Em 2011 o conceito foi retomado numa parceria da empresa
com o Inst. Fraunhofer da Alemanha na ETE Franca, com aplicação de R$ 6 milhões
(15% pela Sabesp). Numa 1ª fase serão abastecidos 49 veículos leves da frota. No
passado, na década de 80, em função da crise do petróleo, houve outras iniciativas de
uso de biogás tratado e comprimido como GNV, infelizmente desativadas, citando-se
o projeto na antiga ETE Leopoldina da Sabesp e a parceria da Comlurb e CEG, com
recursos da Finep, para usar gás com 86% de metano no abastecimento de frota de
veículos;



Uso de tecnologias para aumentar a produção de biogás dos biodigestores como
ruptores de citoplasma do lodo ativado através de ultrassom (ondas de choque) ou
microondas para facilitar e acelerar a degradação pelas bactérias anaeróbias. Esta
tecnologia é adotada em ETEs na Europa em que há queima de biogás para gerar
eletricidade e vapor e a Copasa instalou em sua ETE Arrudas um equipamento de
ultrassom da Toscano (Espanha) que processa 30% do lodo que ingressa em um dos
biodigestores, tendo em vista maior produção para as microturbinas a biogás;



Uso do lodo de ETE como composto fertilizante. Esta é uma solução com enorme
potencial de aplicação e largamente adotada nos países desenvolvidos. Infelizmente no
Brasil a legislação é absurdamente restritiva e enfrenta-se o conservadorismo dos
órgãos ambientais pelo tabu que a disposição no solo representa. Não obstante
algumas concessionárias vêm pesquisando a aplicação do lodo de ETE como
composto fertilizante. Merece destaque o esforço notável da Sanepar de pesquisar
formas de condicionamento do lodo de ETE, envolvendo técnicas como a caleação
(também corrige a acidez do solo); compostagem com aeração forçada e adição de
serragem ou resíduos de poda de arborização (corrige-se a relação C/N), com etapa
adicional de vermicompostagem; a secagem térmica recorrendo-se a queima de biogás
(vantagem de ser mais rápida e reduzir o volume de fertilizante a ser transportado para
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áreas rurais e ainda facilitar a sua aplicação com implementos agrícolas
convencionais. Outra experiência em escala foi a central de compostagem na ETE
Lavapés em S. José dos Campos da Sabesp, que transformava todo o lodo no
composto Sabesfertil, fornecido gratuitamente a produtores rurais, sendo o 1º
composto aprovado na categoria D pelo MAA. A Compesa também está investigando
esta aplicação desde 2012, avaliando a calagem e a compostagem. A primeira traz a
vantagem de embutir a correção de acidez do solo e tender a reduzir a disponibilização
de N e P. Isso significa se evitar a rápida lixiviação pela chuva desses macronutrientes;


Recuperação de nutrientes como o fósforo para comercialização (fertilizante) que
pode estar na forma de estruvita;



Uso da areia removida na desarenação do tratamento preliminar na construção
civil após lavagem, autoclavagem ou outras etapas que assegurem a remoção
substancial de carga orgânica. A Sabesp propôs em parceria com ex-incubada da USP
utilizar a areia retirada em sua maior ETE, Barueri, para a fabricação de blocos de
cimento. Porém, ainda não se logrou aprovação pela Cetesb da proposta, lastreada em
estudos e análises realizados, incluindo o potencial de proliferação de fungos nos
blocos;



Reciclagem de escuma gordurosa acumulada no decantador primário e de
resíduo de limpeza de caixas de gordura recepcionado em ETEs para fabricação
de biodiesel. A Sabesp já foi sondada por uma usina nesse sentido, mas há enormes
dificuldades técnicas pela grande quantidade de contaminantes. Registre-se que
mesmo para o óleo de fritura, que já é matéria-prima para algumas usinas, há restrição
caso a acidez seja elevada, o que implica em não se estocar por muito tempo e se
adicionar antioxidantes;



Produção de algas ricas em ácidos graxos em lagos rasos com esgoto diluído para
produção de biodiesel. Esta é uma área de pesquisa em vários centros no Brasil e no
exterior e seria oportunidade indicada para o sertão nordestino, onde há abundância de
terra plana barata e insolação forte e o saneamento é muito deficiente. Considera-se
mesmo a injeção de CO2 gerado por caldeiras de usinas a álcool como forma de
potencializar o crescimento das algas e sequestro de carbono;



Utilização de interceptores de grande porte como caminho mecânico para
passagem de redes de telecomunicação. Há exemplos no exterior. Registre-se que os
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interceptores ao longo do rio Pinheiros (Ipi-6 e Ipi-7) contam com suportes na geratriz
superior, visando originalmente rede de telemetria da própria operação, que não
chegou a ser implementada.

2.3 Efluentes industriais:
Os efluentes industriais são em geral tratados pelas próprias fábricas em suas ETEs até a
qualidade adequada para lançamento direto em corpos d`água, em não havendo rede pública.
Caso

esta

esteja

disponível

devem

ser

direcionados

para

as

mesmas

após

condicionamento/tratamento que assegure não haver toxicidade que leve a prejuízo ao
tratamento biológico, nem corrosão, abrasão, incrustração e deposição excessivas e ainda não
risco de fogo/explosão para a rede coletora. O relacionamento indústria concessionária
pública embute bom potencial de parcerias em Soluções Ambientais, tais como:


Pré-tratar e receber efluentes industriais compatíveis com o processo nas ETE’s,
permitindo que os clientes se concentrem em suas atividades-fim, e reduzindo a
exposição legal. Adicionalmente aumenta-se a confiabilidade geral, pois o ganho de
escala e mistura em grandes volumes reduz o risco de episódios de descumprimento de
limites, em função de descartes acidentais ou clandestinos. No prisma do controle da
poluição, há menor número de instalações a monitorar, menor fluxo de veículos com
produtos químicos e de resíduos gerados no tratamento, com óbvios ganhos
econômicos de escala, redução de custos para a economia como um todo e menor risco
de derramamentos. Um ponto de polêmica tem sido o fato das agências ambientais
exigirem a conexão à rede pública prevista nas legislações federal e estaduais e praxe
no mundo em geral, para indústrias que possuem ETE própria. Em princípio seria uma
oportunidade para se livrar de uma atividade não filiada ao core business. Entretanto,
algumas dessas instalações são recentes e não foram amortizadas. O descasamento
entre prazos de expansão da rede das concessionárias e dos investimentos exigidos
pelas agências ambientais precisa evoluir. Em São Paulo foi estabelecida uma regra e
criada a obrigação das concessionárias da Região Metropolitana informar à Cetesb, via
certidão de esgotamento sanitário, o status do planejamento para o local do novo
empreendimento e com prazo que determina se cabe construir uma ETE para atender
os limites de lançamento em corpo d’ água, até que a rede seja concluída;



Operação de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s) de clientes industriais e
de serviços por concessionárias. Isto elimina o desgaste por divergências quanto ao
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cumprimento de limites acordados e permite ajustar os gastos com pré-tratamento ao
mínimo para assegurar que não haja prejuízos ao processo nas ETE’s. O 1º exemplo é
o da ETE da Clariant na zona leste de São Paulo, hoje operada em parceria por
técnicos da Sabesp, com bons resultados em termos de melhor controle de pH e cor
(este um grande desafio operacional para o processo da ETE Suzano). Nota: há
potencial da mesma forma para as concessionárias de saneamento operarem ETAs de
grandes clientes ou num segundo momento, eventualmente ampliarem sua rede de
distribuição para abastecê-los por adutora.

2.4 Drenagem urbana:
As Soluções Ambientais relacionadas à drenagem urbana incluem as oportunidades:


Aproveitamento de água de chuva. Nesse caso cabe avaliação rigorosa, pois a
qualidade está bem distante da que poderia se imaginar considerando o processo
natural de destilação (evaporação e condensação nas nuvens). A lavagem de gases
ácidos poluentes e a lixiviação de fuligem e microorganismos em suspensão no
particulado e fixados nos telhados é bastante significativa para limitar os usos
possíveis e recomendar o descarte da 1ª água. Estudos realizados apontam que o tipo
de material das telhas é um fator relevante, no grau de contaminação e o problema das
fezes de pombos um ponto de preocupação. Alguns fabricantes de tanques e
tubulações de plástico já lançaram produtos exclusivos para tal aplicação como
reservatórios de estocagem estreitos, ocupando pouco espaço, junto a paredes e
sistemas sifonados para retenção de folhas e outros detritos carreados. Convém
estimular este tipo de reúso é cidades com solo muito impermeabilizado e sujeitas a
alagamentos. No caso do semiárido nordestino, a coleta de água de chuva e sua
estocagem em cisternas semisubterrâneas de fácil execução, tornou-se um projeto bem
sucedido e trouxe grande melhoria das condições de vida no sertão. O P1MC –
Programa 1 Milhão de Cisternas, criado em 2002 pela rede de ONGs ASA
(Articulação Semiárido Brasileiro) já atingiu a marca de 400 mil unidades,
beneficiando 2 milhões de pessoas com água junto a suas casas e com taxas de
evaporação bem menores que nos açudes;



Adoção de sistemas de drenagem com infraestrutura verde. Continua
prevalecendo em muitas instâncias de decisão a cultura técnica de se recorrer à
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retificação e canalização de cursos d´água em detrimento de ações preventivas como o
combate à erosão em loteamentos nas periferias, terraplenados a solo nu, sem barreiras
de sedimentos e que carreiam terra, provocando assoreamento. Entretanto já há
experiências bem sucedidas de se adotar poços e valas de infiltração de águas pluviais,
áreas vegetadas que fazem recurso à evapotranspiração e assim atenuam a elevação da
carga hídrica que atinge a rede de drenagem das galerias, talvegues, córregos e rios.
Entre as várias medidas não estruturais estão calçadas, valetas e pavimentos drenantes,
reservatórios domésticos e empresariais de acumulação e infiltração e a disseminação
de bosques florestados;


Jardins de chuva. Estes sistemas de acúmulo de água de chuva escoada de áreas
impermeabilizadas se presta para paisagismo em áreas urbanas e permite proteção
contra enchentes, recarga de aquíferos, depuração natural de carga orgânica e viabiliza
reúso de águas pluviais. Esta solução de drenagem pode estar associada a telhados
verdes e biocanaletas para se reter água em residências e ruas, associada ao uso de
plantas que suportem a imersão prolongada das raízes e tenham altas taxas de
evapotranspiração.

2.5 Resíduos sólidos urbanos (RSU):
As Soluções Ambientais relacionadas aos resíduos sólidos urbanos (RSU) visam reduzir a
disposição em aterro de resíduos com potencial de reciclagem, erradicar os lixões ou reabilitálos na forma de aterros controlados, explorar oportunidades de negócio na reciclagem e ainda
fomentar a produção e consumo consciente sustentáveis, indo ao encontro da PNRS (Política
Nacional de Resíduos Sólidos – lei fed. 12305/10). O advento desta política, após 21 anos de
expectativa e discussões, criou um norte ao estabelecer metas claras e abriu oportunidades
amplas para empresas de consultoria, equipamentos, projetistas etc. se dedicarem a viabilizar
os acordos setoriais e termos de compromisso negociados com os setores fabricantes. Aí há
desde a operação de centrais de resíduos, para seu beneficiamento mecanizado e retorno como
matéria-prima a cadeia de suprimentos, ao condicionamento (blend e fracionamento) que
viabilize o coprocessamento ou incineração com recuperação de energia e a assistência
técnica para montar e otimizar a logística reversa e todas as etapas para revalorização dos
resíduos, observando-se a ordem de prioridade estabelecida na PNRS, a saber: Não geração;
Redução; Reutilização; Reciclagem; Tratamento dos resíduos sólidos (inclui a incineração) e
Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (aterro).
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A seguir elencamos as principais linhas de negócios, devendo se registrar que
Copasa, Sabesp e Sanepar são companhias de saneamento que alteraram seus estatutos
permitindo ingressarem na área de coleta/tratamento de RSU:


Montagem de consórcios de municípios. Integrar vários municípios na gestão de
RSU exige um esforço e habilidade política que assegure perenidade dos contratos por
sucessivas gestões e remuneração justa e previsível. Por outro lado, é fundamental um
amplo estudo técnico, comercial, jurídico e financeiro, com forte componente na
avaliação da logística reversa e otimização de rotas e escolha locacional de pátios de
transbordo, centrais de reciclagem, aterros e eventualmente usinas de beneficiamento,
visando agregar valor para os recicláveis a comercializar. O domínio deste processo
constitui uma atividade na qual podem se dedicar consultorias e empresas do setor. O
escopo de tais projetos pode ser estendido para a gestão integrada de resíduos urbanos,
industriais e comerciais, adequado para municípios menos industrializados. Cabe
registro que a área de limpeza urbana, assim como a de concessão de ônibus, ensejou
episódios tristes de corrupção e tráfico de influência em várias cidades no passado
recente, como também no financiamento de campanhas políticas. Tornar todo esse
processo mais profissional e transparente é também algo salutar para a gestão pública
no Brasil;



Reciclagem de materiais presentes no RSU, largo campo para atuação aberto com o
advento dos acordos setoriais federais e termos de compromisso estaduais. Diferentes
empresas podem oferecer a organização da coleta seletiva e programas de 3Rs
(redução, reutilização e reciclagem), bem como desenvolver novas rotas de reciclagem
para “resíduos problemáticos”, como os que misturam materiais diferentes e são por
isso ainda considerados técnica e economicamente como rejeitos, ou os que têm
reciclagem muito limitada, dependendo do volume gerado e pureza da composição
(Ex: vidro plano e espelhos que seguem para reciclagem apenas os cacos e peças com
defeito gerados nas fábricas e grandes revendas de vidros temperados e laminados e
espelhos). Há muitos exemplos de outros resíduos de reciclagem ainda não disponível
no país e que infelizmente ganharam espaço crescente no setor de embalagens, ao
combinar vantagens proporcionadas por diferentes tipos de materiais em requisitos
como: proteção contra umidade; impermeabilidade a gases; resistência mecânica e a
rasgamento, tanto no uso, como em impressão e conformação; opacidade e proteção
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contra luz; textura e tensão superficial. Isso afeta a reciclabilidade de papéis
encerados, plastificados e metalizados e dos filmes plásticos aluminizados. Há porém
bom exemplos de avanço no país, como o lançamento de garrafa 100% PET reciclado
do guaraná Antartica pela Ambev, viabilizado pela lavagem cáustica dos flakes de
PET e permitindo um efetivo caso de cradle to grave ou circuito fechado. No rol das
sucatas de difícil retorno ao processo industrial temos ainda as borrachas e têxteis em
geral;


Biodigestão anaeróbia da fração orgânica de RSU gerando biogás, eletricidade e
biosólido fertilizante. Tal alternativa é particularmente atrativa para a realidade
brasileira pelas seguintes razões: 1) RSU com elevada fração de sobras de alimentos
(superior a 60% pp) e teor de umidade, daí com baixo poder calorífico, dificultando a
alternativa da incineração, em especial a com recuperação de energia (a elevada
umidade exige bastante energia para vencer a entalpia de evaporação); 3) nosso clima
tropical reduz gastos com energia para se manter a faixa de temperatura adequada para
a degradação metanogênica; 4) o investimento bem menor exigido pelas plantas de
digestão anaeróbia em relação às de incineração; 4) a possibilidade de geração numa
única planta de eletricidade, vapor e biossólido com aplicação agrícola; 5) evita-se que
muitos recicláveis como plástico e papel/papelão deixem de ser reciclados como
ocorre na incineração, o que resulta em perdas de matérias-primas, água virtual
(pegada hídrica) e energia embutida nas cadeias de suprimento; 6) sem os riscos
ambientais associados a geração de dioxinas e furanos e cinzas contaminadas inerentes
à incineração; 7) pelo fato das plantas serem automatizadas e se ter melhor
segregação do resíduo que ingressa, o biossólido é em geral de melhor qualidade que o
gerado pela compostagem. O processo, atualmente em voga na Alemanha e Inglaterra,
permite se receber resíduos de poda e áreas verdes, produtos alimentícios vencidos da
indústria e varejo e restos de comida de restaurantes e cozinhas industriais.
Maquinário adequado rompe embalagens como latas, caixas e frascos de vidro e
remove com água quente o conteúdo de alimentos. Em alguns casos de unidades na
área rural, o biossólido é aspergido no solo por tratores conectados por mangueiras
desde a planta, eliminando etapas de secagem para uso de implementos agrícolas
tradicionais;



Incineração de RSU com recuperação de energia na forma de eletricidade e
vapor. Há a possibilidade de queima consorciada com o lodo de ETE que possui
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maior umidade e menor PCI. Esta rota é adotada por algumas UREs (usinas de
recuperação de energia), por exemplo na Baviera. Há projetos em estudo ou já
lançados como os de usinas recuperadoras de energia (UREs) em Barueri, Brasília,
Mogi das Cruzes, S. Bernardo do Campo e S. José dos Campos. Cabe registrar a
existência de uma instalação piloto na ilha do Fundão no Rio (Usina Verde), que
funciona com RSU recebido da Comlurb e um protocolo de intenções da Sabesp com
municípios do Alto Tietê visando viabilizar uma URE que atenda a região. Constata-se
um interesse crescente no tema por prefeituras, mesmo de pequenos municípios, pelo
apelo natural de uma solução que reduz o volume em mais de 70%. Além disso, a
crise europeia fez com que muitos fabricantes de equipamento dirigissem esforço de
venda para o Brasil. É preciso entretanto atenção, pois se trata de solução que requer
investimento pesado, custo operacional elevado e precisa de um volume de RSU de
pelo menos 600 t/dia para se tornar exequível;


Implantação de outras tecnologias de tratamento térmico como pirólise,
gaseificação, fornos de plasma de arco, que seguem ainda em escala bem menor que a
tradicional queima em grelhas tipo mass burning. Já bem consolidado se tem o
tratamento de resíduos de serviços de saúde por incineração, autoclave e microndas;



Implantação de outras tecnologias específicas para resíduos especiais como
resíduo eletro-eletrônico e óleo de fritura (fabricação de biodiesel, algo possível em
havendo um bom beneficiamento para remoção de água e sujidade e se evitar acidez
excessiva);



Treinamento e capacitação da força de catadores. Essa é uma oportunidade para
governos municipais e consultorias na dignificação de pessoas que atuam
informalmente como agentes ambientais e que podem ter condições melhores de
trabalho através do associativismo, constituindo cooperativas. Por outro lado, também
pode se vislumbrar o crescimento das parcerias entre empresas de limpeza urbana e
cooperativas, de modo a se ter maior cobertura na coleta seletiva, atingindo áreas em
que o transporte convencional por veículos maiores aumenta muito o custo de
logística. Está é uma das tônicas da PNRS, que tem como linha de ação promover a
coleta seletiva solidária para inclusão do contingente de cerca de 25000 pessoas, que
trabalham como catadores. Há questões como: disseminar o uso de EPIs; prevenção de
acidentes com prensas, partes móveis de esteiras e materiais cortantes como vidro e
latas; adoção de veículos mais ergonômicos, seguros e com dispositivos para
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obediência ao CNT, incluindo-se além de caminhões, carrinhos rebocáveis por tração
humana, triciclos e transpaletes elétricos e a gasolina. Deve se ressaltar que a adesão a
cooperativas aumenta o poder de barganha na venda dos recicláveis aos grandes
sucateiros e aparistas.


Compostagem. Além de resíduos domésticos as unidades podem receber resíduos da
indústria de alimento, bebidas, madeireira/moveleira (serragem) com a vantagem de
facilitar o balanceamento da relação C/N, facilitar a aeração e estabilidade nas leiras e
ajustar a velocidade do processo como um todo. Há instalações de grande porte
providas de cobertura tipo estufa agrícola, facilitando a operação em períodos
chuvosos e potencializando o aquecimento pelo sol. No exterior há centrais em que o
controle de umidade e de revolvimento das leiras é mecanizado/automatizado.

Em especial, o aproveitamento energético dos RSU ainda é pouco explorado no país. A
tabela do Quadro 1 abaixo mostra que a participação de incineração na destinação final dos
RSU no Brasil é menor que 1%.
QUADRO 1: DISTRIBUIÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU COLETADOS,
SEGUNDO AS FORMAS DE DESTINAÇÃO FINAL E PAÍSES SELECIONADOS
(2008)

Holanda
Suiça
Dinamarca
EUA
Austrália
Alemanha
Japão
Israel
França
Reino Unido
Grécia
Itália
Suécia
México
Brasil

RECICLAGEM
39
31
29
24
20
15
15
13
12
8
5
3
3
2
8

FORMAS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU
COMPOSTAGEM
INCINERAÇÃO
ATERRO OU "LIXÃO"
7
42
12
11
45
13
2
58
11
8
13
55
<<1
<1
80
5
30
50
<<1
78
7
<<1
<<1
87
40
48
1
8
83
<<1
<<1
95
10
7
80
5
52
40
<<1
<<1
98
2
<<1
90
Fonte: apud EPE, Toneto Jr et al. (no prelo)
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Não obstante, o potencial de produção de energia elétrica a partir de incineração e
queima de biogás oriundo de biodigestores e captação em aterros sanitários pode alcançar
entre 13,45% e 17,49% da energia total produzida no país, conforme a tabela do Quadro 2
abaixo:
QUADRO 2: BRASIL: PRODUÇÃO POTENCIAL DE ENERGIA E PROPORÇÃO
TOTAL DE ENERGIA A PARTIR DE RSU (2011)

Incineração
Processamento Biológico
Aterros Sanitários
Total

mínimo
76.360
10.466
110.128
196.954

Valores potenciais (MWh/dia)
máximo
mínimo
118.782
5,22
25.294
0,71
111.995
7,52
256.071
13,45

máximo
8,11
1,73
7,65
17,49

Fonte: apud ABRELPE, EPE, Toneto Jr et al.

2.6 Resíduos sólidos industriais e comerciais:
Finalmente, as soluções ambientais relacionadas aos resíduos sólidos industriais e
comerciais incluem as seguintes linhas de negócios:


Reciclagem de materiais com diferentes graus de automatização que reduzam gastos
de triagem e permitam reduzir o nível de rejeitos. Há instalações em países
desenvolvidos, mas em geral são dedicadas a um único tipo de resíduo, como o vidro
ou sucata metálica. Recorrem-se a equipamentos que permitem a separação por
densidade via balística, jatos de ar e alçapões, acionados por instrumentação e
sensores laser para identificação de cor, detectores de correntes parasitas para metais
não ferrosos, eletroimãs entre outros;



Destruição por co-processamento em cimenteiras (incluindo instalações para
mistura – blend – para ajuste de poder calorífico, teor de cloro e umidade e
consistência). Nesse caso os resíduos abatem o consumo de combustíveis fósseis nos
fornos, mitigando o aquecimento global. Adicionalmente, pelo teor de enxofre ser em
geral bem menor que o de coque de petróleo usado em cimenteiras (carvão usado em
bem menor monte) se tem menores emissões de SOx. Finalmente tal solução elimina o
problema da disposição em aterro das cinzas, pois as mesmas são incorporadas ao
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clínquer e o cimento ao ser usado, inertiza contaminantes como metais pesados. A
vantagem para o gerador é que o custo é bem menor que o cobrado por incineradores e
há menos exigências quanto ao fracionamento dos materiais (vários incineradores
recebem apenas cargas embaladas em cartuchos cilíndricos de papelão). Contudo é
necessário cuidado com o teor de cloro presente que é um fator na geração de
compostos clorados extremamente tóxicos como dioxinas e furanos, não havendo nas
cimenteiras o mesmo aparato de equipamentos anti-poluição de incineradores, ainda
que a alta temperatura (até 1230 oC) e longo tempo de residência (~ 4 h) tendam a
reduzir sua geração. Além disso, alguns metais pesados de menor ponto de
vaporização como o chumbo e o cádmio podem sofrer processo de concentração nos
fornos rotativos, ao se volatilizar na zona quente, junto ao queimador e se condensar
na saída mais fria. Registre-se que segundo a EPA-EUA a tecnologia mais adequada
para resíduos perigosos, quando há potencial para queima é a destruição térmica;


Incineração. Há incineradores para resíduos industriais no país, em geral na forma
sólida ou pastosa e alguns operam também com resíduos líquidos. Tais instalações
foram montadas por grandes indústrias químicas para atender a demanda própria e
passivos ambientais, mas depois passaram a oferecer serviços para fazer uso de
capacidade ociosa e gerar receita adicional. Contudo os preços são bastante elevados,
a aprovação da destinação exige um grande rol de análises e é necessário fracionar os
volumes e reembalar para que se compatibilize com as dimensões do sistema de carga
automatizada e dimensões da boca de acesso à fornalha. Nenhum destes incineradores
produz eletricidade ou vapor industrial;



Inertização e aterro especial (classe 1) para resíduos perigosos. Em algumas
situações é possível se encapsular resíduos através da mistura com cal ou cimento.
Técnicas mais sofisticadas podem incluir a vitrificação ou a mistura com polímeros.
Ao final ocorre a disposição final em aterros especiais providos de impermeabilização
e monitoramento mais rigoroso. O processo pode também converter resíduos de classe
1 para 2A;



Construção e exploração de aterros de rejeitos industriais e minerais. Esta
atividade normalmente é realizada pelos próprios geradores, mas há possibilidade de
se oferecer esta operação, permitindo maior concentração no core-business..



Descontaminação e remediação de áreas contaminadas. Este é um tipo de serviço
em geral a cargo de empresas especializadas, que recorrem a um grande número de
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técnicas para confinar plumas de poluentes, degradar ou converter compostos tóxicos,
inertizar metais pesados, extrair e lavar solo contaminado, efetuar remoção de gases
por arraste e stripping, É um mercado que tende a crescer na medida que aumenta a
pressão da população e ONGs para que os sítios contaminados sofram intervenção. É
digno de nota a evolução no que tange ao objetivo final, que deixou de ser em muitos
casos a descontaminação completa, que pode ser algo utópico e inviável técnica e
economicamente, como vir a trazer impactos ambientais ainda maiores (consumo de
energia, emissões no transporte) que os associados a mero confinamento no local ou se
aguardar uma bem mais lenta degradação natural. Há países que inclusive estimulam
novos usos compatíveis para solos contaminados, para direcionar o esforço de
superação do problema;


Montagem de sistemas de logística reversa. Aqui as oportunidades se ampliaram
muito com a perspectiva aberta pelos acordos setoriais, termos de compromisso e
iniciativas voluntárias de empresas e associações setoriais no âmbito da PNRS. Uma
questão chave para viabilizar o retorno dos recicláveis à cadeia de suprimentos está na
redução de custos no transporte que tem quesitos importantes como: 1) densidade
aparente dos materiais e as oportunidades de aumentá-la via prensagem (Ex:
papel/papelão, frascos plásticos e latas), picotamento (Ex: garrafas plásticas, sucata de
madeira na forma de caixaria e paletes e poda de árvores) e moagem criogênica (Ex:
espumas que em processos mecânicos sofreriam degradação térmica. Já em uso na
Alemanha para espumas de poliuretano, mesmo termofixo e o pó resultante pode ser
usado como carga em novas injeções de peças); degasagem a quente (Ex: espuma de
poliestireno processada em extrusoras, gerando granulado (peletes de PS); 2) adoção
de veículos compatíveis com as restrições crescente do tráfego urbano e capacidade
viária (Ex: em Nova Iorque se adotaram caminhões tanque de pequeno porte para
coleta de óleo de fritura em restaurantes providos de bombas de engrenagem para
sugar o resíduo diretamente dos tanques de acúmulo. No Brasil tal sistemática já
adotada na coleta de óleo lubrificante usado, inclusive com tambor medidor para que
se faça o controle de volume no local de geração). Outra oportunidade é o
desenvolvimento de veículos elétricos de pequeno porte, transpaleteiras para uso por
catadores aumentando a carga transportada e sem requerer CNH, por não serem
pilotadas, mas guiadas – já há fabricante em MG; 3) planejamento racional de
entrepostos, centrais e pátios de transbordo, o que exige algoritmos para otimização e
softwares; 4) estudos/análises de caracterização (perecibilidade, estabilidade, risco de
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fogo e explosão, atração de vetores, emanações de odores desagradáveis etc.).
Registre-se que o país avançou muito antes mesmo do advento da PNRS através da
edição de resoluções Conama, estabelecendo a responsabilidade pós-consumo para
pneus, embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante sujo e baterias automotivas. O
índices alcançados são significativos e contradizem a ideia de que somente para
resíduos atrativos como as latas de alumínio, o Brasil poderia se destacar. Na verdade
em havendo envolvimento de todos setores, campanhas de conscientização e boa
comunicação e logística, os resultados podem ser ótimos como no caso das bombonas
de defensivos agrícolas, em que a própria preocupação do lavrador com sua saúde é
um motivador. Já não se pode vangloriar quanto à destinação das embalagens e sobras
de inseticidas e rodenticidas utilizados em área urbana. As embalagens metálicas de
uso doméstico podem seguir para a reciclagem de metal, em que pese o risco de
explosão, se não forem prensadas previamente. Já as embalagens plásticas das firmas
de desinsetização inspiram apreensão quanto ao seu destino, incluindo as sobras de
produto. Não obstante se antevê pelas mesmas razões expostas mais dificuldades para
outros resíduos como por exemplo os remédios vencidos. De um lado não há
reciclagem e a destinação mais segura é a incineração, que é um processo muito
custoso. De outro, a geração é muito dispersa e além das redes de estabelecimentos de
saúde e de farmácias, há virtualmente todos os lares do país. Outro resíduo bastante
problemático são as lâmpadas fluorescentes tubulares, pois contêm mercúrio, são
muito frágeis para o transporte, leves, o que onera o frete e os custos na
descontaminação não são compensados pela venda de vidro, alumínio e mercúrio
reciclados.


Assessoria no atendimento/cadastramento de dados do RETP (Registro de
Emissão e Transferência de Poluentes). A implantação do RETP (PRTR - Pollutant
Release and Transfer Registers) vai exigir apoio técnico para as empresas declarantes,
de modo a se ter o sistema de tratamento, acesso e divulgação pública de dados através
do MMA, sobre os fluxos de poluentes com potencial de causar impactos nos
compartimentos ar, água e solo.
Além desses negócios tipicamente do saneamento e para clientes do próprio setor, não

se pode perder de vista a possibilidade de venda de serviços para outros mercados com base
em expertise adquirida pelas companhias. À guisa de exemplo, citam-se a realização de
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vistoria de represas de particulares e a realização de intervenções em dutos em carga por
equipes da Manutenção Estratégica da Sabesp.

3 HISTÓRICO
O advento das Soluções Ambientais no saneamento no Brasil foi determinado pelas
seguintes razões:


Crescente concorrência de empresas especializadas oferecendo serviços específicos
a grandes usuários, que permitem reduzir custos e aproveitar oportunidades de receita
adicional. Os clientes despertaram para estas possibilidades e por seus próprios meios
vêm adotando-as, o que gerou resposta das concessionárias, visando melhor
atendimento de tal demanda;



Surgimento de novas tecnologias que viabilizam o aproveitamento mais eficiente e
com menor custo dos rejeitos de processos de tratamento, tais como a reciclagem dos
lodos de ETA’s e ETE’s, biogás e reúso do efluente final das ETE’s. Alguns destes
processos já estão amplamente implementados em países desenvolvidos, mas são
relativamente recentes, ou mesmo incipientes, no Brasil;



Limites mais restritivos e novos requisitos para emissão de poluentes e na
disposição de resíduos sólidos, criando maior pressão por inovação, eficiência e
confiabilidade;



Novas exigências na qualidade da água, como a remoção de interferentes
(“disruptores”) endócrinos e de protozoários encistados resistentes à desinfecção por
cloração, como os oocistos de Cryptosporidium e cistos de Giardia. Um caso
dramático que defragrou a preocupação com tais agentes etiológicos foi o surto
alarmante de cryptosporidíase em 1993, em Milwaukee nos EUA com 103 mortes e
403.000 doentes. O risco epidemiológico se eleva na medida em que cepas de
microorganismos mais resisitentes à desinfecção convencional se desenvolvem e a
crescente melhoria nos padrões de higiene na água, alimentos e ambientes torna os
indivíduos menos resistentes a doenças antes comuns e de baixa virulência. Cabe
comentar que à medida que os recursos eletrônicos na química analítica avançam,
consegue-se detectar compostos em níveis cada vez menores, na escala de ppb`s. A
divulgação de resultados descontextualizados pode gerar pânico na população, quando
ainda não há estudos que indiquem os níveis em que há resposta metabólica. Ou seja,
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somente a mera detecção a qualquer nível pode ser insuficiente, ainda que o usual em
se tratando de potabilidade seja o “não detectável”. Felizmente no Brasil os níveis de
conurbação não são tão intensos como na Europa e é possível se recorrer a mananciais
mais distantes de zonas habitadas e ainda há grande disponibilidade de aquíferos, que
tornam a opção pela água subterrânea factível para muitos municípios. Assim a
perspectiva é que o tema dos interferentes entre na agenda do futuro, mas segundo
informações das concessionárias, a situação segue sob controle;


Desdobramentos da globalização, que trouxe ao mercado brasileiro empresas
multinacionais do saneamento de países desenvolvidos como a Veolia, RwE e Agbar,
que criaram divisões para Soluções Ambientais, respectivamente a Veolia Water,
Carbon e a Aqualogy. Esta tendência de criar unidades de negócio e mesmo
subsidiárias para explorar a expertise em projetos e operações de instalações voltou-se
particularmente para a incineração com recuperação de energia de lodo de ETE’s
(eventualmente associado com RSU), exploração de biogás de ETE’s e aterros, reúso e
construção de ETA’s e ETE’s e adoção de tecnologia de membranas.
O rol destas inovações também abarca novas formas de gestão e de monitoramento

de consumo, como medição individualizada e telemedição (smart grids), e de controle
operacional, como algoritmos para localização de vazamentos por rede de sensores de pressão
e novas técnicas de reabilitação de rede para redução de perdas.
Em resumo, as Soluções Ambientais visam alavancar novas receitas para o
saneamento a partir do que anteriormente era descartado/desconsiderado pelo setor e
assim também auferindo ganhos socioambientais. Por sua vez, o know-how acumulado
pelas concessionárias deixa de ser um mero ativo intangível e passa a ser capitalizado quando
oferecido como serviço para o mercado. É importante ressaltar que o setor realiza grandes
investimentos com longo prazo de amortização e na execução de políticas públicas, deve
operar inúmeros municípios e distritos deficitários. Além disso, o investimento em tratamento
de esgoto em geral não é coberto pelo sistema tarifário vigente, que incide apenas sobre
abastecimento de água e coleta de esgoto. As Soluções Ambientais representam uma
oportunidade de reforço do caixa a mais curto prazo e auferindo receita de grandes clientes,
que aceitam rateio do investimento de implantação e apresentam menor inadimplência.
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É interessante observar que algo que hoje é considerado uma inovação, a ser testada
em caráter de piloto ou avaliada em um nicho de mercado, por um setor de novos negócios e
Soluções Ambientais, pode vir a adquirir foros de serviço convencional e generalizado para
toda base de clientes/operação. Assim tratar como Soluções Ambientais também é uma forma
de introduzir a inovação, minimizando o risco para o negócio e assegurando uma curva de
aprendizado mais suave, em um escopo mais restrito.
Vale destacar que o cenário se tornou bem favorável para o posicionamento
estratégico para as Soluções Ambientais com as seguintes condicionantes:
 A promulgação da PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal
12305/2010),

com

metas

ambiciosas

para

reutilização/reciclagem,

criando

oportunidades de negócios para as operadoras e outras empresas, quais sejam
concessionárias, prestadoras de serviços, consultorias, fornecedores de equipamentos e
projetistas;


O papel das agências reguladoras que vem ampliando e tornando mais rigorosos os
padrões de desempenho e atendimento ao cliente, o que traz reflexos no sentido da
eficiência e inovação e maior rol de serviços que as Soluções Ambientais podem
proporcionar. Da mesma forma a pressão de entidades, Ministério Público
(promotorias de meio ambiente e direitos difusos) e dos órgãos de defesa do
consumidor como os Procon`s é um motivador adicional no mesmo sentido.



A inclinação geral do público em favor do desenvolvimento sustentável e da
economia verde, determinando a reação das companhias indo além do abastecimento
de água; coleta e tratamento de esgotos e aterro de resíduos.



Agravamento do aquecimento global, exigindo participação do setor para contribuir
na mitigação das causas e efeitos das mudanças climáticas e na redução das emissões
de gases do efeito estufa. Destaque-se que o subsetor água e esgoto é eletrointensivo
pela demanda no bombeamento de água, que tem que ser aduzida de mananciais cada
vez mais distantes e pelo consumo na compressão de ar para os tanques de lodo
ativado no tratamento de esgotos. A Sabesp é o maior consumidor individual de
eletricidade do estado, respondendo por cerca de 1,8% do total. Por outro lado, o
lançamento de esgoto in natura e os lixões e aterros sanitários e controlados
contribuem para as emissões de metano, um gás de efeito estufa 25 vezes mais
poderoso que o gás carbônico. A perspectiva de taxação sobre emissões de carbono
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poderá vir a ser obstáculo e criar restrições para algumas das Soluções Ambientais
aqui elencadas, em especial a incineração de resíduos. Isso apenas mostra que o
planejamento das Soluções Ambientais e seu incentivo e regulamentação requerem
uma visão de todo e que a PNRS propicia ao balizar as rotas de destinação em ordem
de prioridade.
No Brasil, as Soluções Ambientais são mais exploradas pelo subsetor de saneamento
básico (água e esgoto). Apenas recentemente o subsetor de limpeza pública ficou mais atento
ao potencial de receita na reutilização e reciclagem de RSU, particularmente focando a
incineração de resíduos para geração de energia. Neste tocante cabe comentar que a crise na
Europa tem levado as empresas do setor de incineração a buscar oportunidades nos países
emergentes como o Brasil. Muitos prefeitos têm se entusiasmado com a ideia de destinar
resíduos para esta alternativa. Infelizmente constata-se certa dificuldade na apuração de custos
reais e as Unidades de Recuperação Energética (UREs) em geral levam a aumentos muito
altos nos custos em relação à alternativa do aterro sanitário, combinado com a reciclagem (no
mínimo 5 vezes maiores). Outros aspectos a considerar são enumerados abaixo:


UREs se viabilizam em geral para recepção de quantidade mínima de 600 t/dia, do
contrário não haveria o ganho de escala para se bancar o investimento em equipamentos
anti-poluição, que pode alcançar até 30% do total;



a necessidade de quantidades mínimas requer em muitos casos consórcio de municípios
vizinhos para viabilizar o empreendimento. Como prevalece em todo mundo a prevenção
contra tal opção pela sociedade organizada e ONGs ambientalistas, isso pode provocar
situações conflitivas e dificuldades na análise locacional da planta e da logística de
transporte mais racional. Ou seja, a barreira do “NIMBY - not in my backyard”, que é
obstáculo também para instalação de aterros sanitários e ETEs;



a operação das UREs é de risco e o problema da emissão de dioxinas e furanos (poluentes
cancerígenos e mutagênicos) requer atenção permanente e sistemas de controle
sofisticados, com redundâncias e de alta confiabilidade. Em particular são motivo de
preocupação as fases de partida e paradas de manutenção, quando há decaimento das
temperaturas em zonas da fornalha e se o tempo de residência nas faixas de formação
destes compostos não forem suficientemente curtos, os limites podem ser excedidos. Daí
a preocupação em manter o processo estável e com fornecimento de RSU (lixo)
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assegurado. Isso é mais uma condicionante no tema da quantidade de RSU diário e exige
maior consumo de gás natural (GN). Neste tocante seria um desvio de finalidade se ter
UREs basicamente queimando GN como centrais termoelétricas e recebendo pequenos
volumes de lixo para se justificarem como UREs. Ainda no tema volume de RSU,
recorre-se ao exemplo da Noruega, que se vê às voltas com a necessidade de importar
lixo de vários países europeus para manter suas UREs em funcionamento, diante da
redução da quantidade de RSU por força da reciclagem e educação ambiental. Tal
transporte de resíduos por longas distâncias onera em custos, gera mais emissões e
aumenta o risco de acidentes ambientais;


outro aspecto é que embora se tenha evoluído muito em limites mais severos para
dioxinas e furanos nas emissões atmosféricas, o fato é que estudos epidemiológicos
trabalham com níveis cada vez mais baixos de efeito possível para a saúde humana e o
meio ambiente de poluentes, que são muito estáveis e não se degradam facilmente no
ambiente e são ainda biocumulativos, ingressando na cadeia alimentar e se concentrando
nos animais de topo, como os seres humanos. Embora as UREs proporcionem uma
notável redução de volume de RSU, da ordem de 70 a 75%, não permitem se prescindir
de aterros, que devem abrigar as cinzas de alta periculosidade, pois concentram as
dioxinas e furanos abatidas nos estágios de lavagem de gases. Outros usos como a
inertização das cinzas em produtos para construção civil são de risco elevadíssimo e
sujeitos à liberação gradual destes poluentes orgânicos persistentes (POPs) por lixiviação
em intempérie;



uma das principais críticas à ampliação das UREs no mundo é que a necessidade de
resíduos com elevado poder calorífico inferior (PCI) leva naturalmente a se destinar
papel/papelão e sobretudo plásticos para queima, fazendo fracassar esforços pela
reciclagem. Por outro lado, o RSU brasileiro é muito úmido, com elevada fração de restos
de alimentos, exigindo alto consumo de energia para a entalpia de vaporização do teor de
água. Ao contrário, o RSU europeu é rico em embalagens;
Concluindo, a solução das UREs parece ser mais indicada para regiões muito

conurbadas, em que aterros têm que ser construídos bem distantes ou onde as condições
geológicas não são favoráveis aos aterros, como na Baixada Santista e no Litoral Norte de São
Paulo e há restrições de áreas de preservação ambiental.
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3.1 A experiência das concessionárias de saneamento básico
Cabe abrir espaço para cobrir a experiência pioneira da Sabesp, que em 2007, lançou
a plataforma de Soluções Ambientais, reunindo em um bloco vários serviços anteriormente
ofertados separadamente, aproveitando-se do conceito bundle do marketing, o que permite
maior flexibilidade na negociação com os grandes clientes, ao levar em conta múltiplas
alternativas a ser compatibilizadas na negociação. Além disso, foram criados canais de
atendimento especializados através de gerentes de grandes clientes, um sítio Internet
específico, material de divulgação e apresentações promocionais a entidades patronais como
Fiesp, Fecomercio, Secovi entre outras. Também se estruturou uma superintendência de
Novos Negócios para atuar na prospecção e gestão de oportunidades neste campo e fóruns
internos para intercâmbio e consolidação de práticas em serviços como recepção de efluentes
não domésticos, contratos de demanda firme etc.
Ë promissor que as Soluções Ambientais constituam o diferencial que torna
competitivas propostas de participação em concorrências internacionais para concessionárias
brasileiras, que detém o conhecimento de como operar em áreas carentes. A Sabesp ganhou
contratos de prestação de serviços de consultoria em uso racional da água e gestão comercial e
operacional para a Idaan, concessionária do Panamá, em parceria com a Latin Consult,
atendendo 68 cidades. O modelo foi replicado em Honduras, para prestação de assistência
técnica na modernização do sistema de água e esgotos da concessionária local. Juntos os
contratos representam a receita de R$ 11,5 milhões.
Um dos negócios mais emblemáticos de Soluções Ambientais no país foi a parceria
entre a Sabesp e a Casal, concessionária estadual de Alagoas, para reduzir perdas reais e
aparentes de água, pois foi o 1º contrato entre entes estatais com cláusula de desempenho,
uma vez que a receita da Sabesp estava atrelada ao atingimento de resultados mínimos e ao
rateio do faturamento adicional. Com as intervenções iniciadas em 2009, foi possível reduzir
em 50% as perdas em Maceió, eliminando intermitência de abastecimento em alguns bairros.
O contrato envolve R$ 25 milhões e tem validade até outubro de 2014. Outro projeto pioneiro
é o PURA - Programa de Uso Racional da Água, implementado em mais de 3000 instalações
de próprios do estado de São Paulo e sua capital.
A maior aplicação para a água de reúso é a industrial, em especial para o make-up em
torres de resfriamento e para lavagem de equipamentos. O Aquapolo é o projeto de Solução
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Ambiental mais importante no país em operação. A parceria entre a Sabesp e a Foz do Brasil
(grupo Odebrecht) fornecerá até 1000 litros/s de água de reúso para o Pólo Petroquímico do
ABC na sua fase final, permitindo também atender outras indústrias ao longo do percurso da
adutora de 17 km. A partida foi em agosto/2012 com cerca de 650 litros/s. Adota-se o estado
da arte da tecnologia via reator terciário de membrana de ultrafiltração com desnitrificação e
osmose inversa para ajuste da condutividade pela remoção de sais. O projeto, o 4º do mundo
em capacidade, ampliou em 13 vezes a produção de água de reúso da empresa. A capacidade
atual é de 395 mil m³/mês através das ETEs ABC, Barueri, Parque Novo Mundo, São Miguel
Paulista e Jesus Neto, todas na RMSP. Entretanto, atualmente o fornecimento é de apenas 138
mil m³/mês para 55 clientes, entre os quais prefeituras e indústrias. As principais são a Coats
Corrente (tingimento de linhas e uso em caldeiras após osmose inversa – é digno de nota que
a qualidade da água de reúso tornou-se tão boa, que se prescinde de ultrafiltração prévia) e
Santher (processo do hidropulper e formação do filme de papel). Os obstáculos são os
preconceitos contra o produto e as dificuldades na logística de distribuição que pode ser feita
via adutoras para vazões suficientemente grandes e proximidade das ETEs ou por caminhõestanque. Como estes têm dedicação exclusiva, não se podendo realizar desinfecção para
transporte de água potável, o custo de frete é elevado pelo domínio da oferta. Uma possível
solução, que ainda não decolou, seria utilizar contêineres flexíveis de plástico, que tornam
viável usar caminhões de carroceria aberta, cujo frete é mais barato. Os sacos colapsáveis
seriam guardados após o uso. Tal solução foi desenvolvida pela Sansuy para água potável
para as tropas brasileiras no Haiti e a Sabesp tentou viabilizá-la para o mercado de água de
reúso. Não se obteve êxito, pois as transportadoras especializadas que detêm os caminhõespipa dedicados não têm interesse em abdicar da receita mais alta e os clientes não se
interessaram ainda em assumir o transporte.
O maior projeto de água de reúso do mundo resultará da parceria já assinada entre a
Cedae e a Petrobras para atender a demanda para geração de vapor e resfriamento do
Comperj, pólo petroquímico, que está em construção em Itaboraí – RJ. O fornecimento de
1500 litros/s (equivalente ao consumo de 750.000 habitantes) será a partir da ETE Alegria e
requererá investimentos de cerca de R$ 1 bilhão para implantar a tecnologia de membranas de
ultrafiltração no tanque de aeração e para a adutora de 49 km (17 km em duto submarino de
PP pela baía de Guanabara). Haverá estocagem intermediária em tancagem na ETE São
Gonçalo, onde se instalará uma elevatória.
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Algumas aplicações pioneiras da água de reúso ocorrem desde 2002 na ETE Penha
da Cedae, que trata 1200 litros/s. O produto vem sendo usado na mistura de polímeros (11
m³/dia), na lavagem de centrífugas (16 m³/dia) e também nos caminhões de jateamento para
desobstrução da rede de esgoto, que tem tanques de 5 m³. As características da água são
bastante boas e a dureza baixa (~ 50 mg/L) e cloretos de cerca de 100 mg/L. A mesma
companhia também deu sequência a uma iniciativa interessante que é o reúso de 2000 litros/h
oriundos da drenagem na rede do metrô em trecho em Copacabana.
Merece destaque especial a ETE Capivari II da Sanasa (Campinas), a 1ª ETE de
esgoto doméstico no país a adotar a tecnologia de tratamento por membranas (MBR). A 1ª
etapa de 182 litros/s já está em operação desde 2012 e está prevista uma 2ª etapa de mesma
vazão (investimento de R$ 150 milhões nas duas etapas) e a expansão futura até 700 litros/s
no fim de plano. O processo também remove N e P graças a tanques anaeróbio e anóxico.
Pretende-se desenvolver clientes industriais da região para consumir a água de reúso assim
como avaliar a possibilidade de atender o aeroporto de Viracopos.
Outro projeto também usando MBR fibra oca é o da ETE Campos Jordão da Sabesp
que deverá ser inaugurada no fim de 2013, com capacidade para 213 litros/s (investimento
total incluindo coletores de R$ 106 milhões) e que permitirá atender consumidores locais (Ex:
rde de hotelaria e prefeitura com água de reuso. É oportuno mencionar que o projeto
arquitetônico e paisagístico levou em conta a necessidade de minimizar a intrusão visual, uma
tendência em países desenvolvidos e para a qual as ETEs MBR se prestam, tendo em vista a
compactação que o processo permite (prescinde-se de decantadores primário e secundário e
trabalha-se com alta concentração de lodo).
Este conjunto de projetos no país de grande porte e os demonstrativos em pequena
escala é muito auspicioso e permite vislumbra um grande potencial de replicação.
No campo da água de reúso para fins agrícolas a Sabesp financiou um amplo estudo
da Esalq/USP, que já dura mais de 8 anos. Construiu-se um centro experimental em Lins,
onde foram cultivadas diversas espécies, com ótimos resultados, inclusive com redução dos
gastos com adubos químicos. Foram defendidas algumas dissertações de mestrado e
doutorado no tema. Não obstante, não se obteve liberação pela Cetesb para se adotar a prática
em caráter comercial.
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A Cagece, concessionária estadual do Ceará, está operando desde jan/2013 uma
estação de produção de água de reúso (EPAR) no bairro Guadalajara, em Caucaia, Região
Metropolitana de Fortaleza, fornecida para rega de áreas e com capacidade para 7 m³/h. A
EPAR utiliza tecnologia alemã para polimento do efluente final, envolvendo ozonização. O
processo consiste em ETE com lagoas anaeróbia, facultativa e três lagoas de maturação, em
série. Segue-se tanques de pré-cloração e adição de coagulante (PAC). Depois há passagem
por filtros de areia e desinfecção por ozonização e UV. Por fim há dois filtros de carvão
ativado e cloração final.
O Pura (Programa de Uso Racional da Água) foi lançado pioneiramente pela Sabesp
em 1996, visando reduzir a inadimplência de clientes públicos. Esses são favorecidos pela
redução do volume e por uma tarifa 25% menor, desde que mantida uma redução no consumo
maior que 10%, após a implementação do Pura. Constata-se, porém, que num prazo
relativamente curto, as instalações deterioram-se por falta de manutenção, vazamentos
voltam, equipamentos economizadores avariados não são substituídos e a educação sanitária
não é reforçada para novos usuários. A implantação nas escolas municipais de São Paulo e
estaduais presta-se como estudo-de-caso. A economia média nas primeiras é de 20% e nas
segundas de 30%, mas aparentemente o aparato de manutenção no estado é superior e os
resultados mais duradouros. Impressiona que o Pura proporcione redução do consumo típico
de 25 L/aluno/dia para até apenas 6 a 10 L/aluno/dia. Imaginou-se que uma salvaguarda seria
adotar a telemedição, alertando em tempo real aos gestores da rede escolar, as suspeitas de
vazamento e consumo anormal. Contudo, o altíssimo custo das tarifas de celular no país
inviabilizou o sistema no âmbito da PMSP. Uma opção seria usar a rede de dados do Prodam,
mas isso depende de desenvolvimento. Atualmente, mais de 3000 edifícios públicos
receberam o Pura. Mais recentemente o programa foi implantado em 2,4 mil escolas
municipais (PMSP) e estaduais, postos de saúde, hospitais em São Paulo e até presídios, como
a penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital, foram alvo de ações de
diagnóstico, educação ambiental e sanitária, troca de equipamentos e regularização da pressão
da rede interna. A água poupada equivale a para suprir uma população de 26 mil pessoas, sem
necessidade de utilizar novos mananciais. Ou seja, uma autêntica Solução Ambiental, em que
ganham a concessionária (pode vender a água para outros clientes, reduz a inadimplência
comum dos clientes públicos e posterga investimentos em mais adução), os clientes e a
Natureza.
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QUADRO 3: IMÓVEIS ATENDIDOS PELO PURA

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

85

734

907

444

301

2.471

Fonte: Sabesp – RS 2012

O Pura também criou material técnico de acesso público como a cartilha Uso
Racional da Água em Estabelecimentos Comerciais, editada em parceria com a Fecomercio
em 2009 e livretos para orientação de escolares.
Já os contratos de fidelização firmados com grandes consumidores, garantiram
receita de R$ 275 milhões à Sabesp, com alta de 18% em relação a 2011 e em 2012, foram
assinados 144 novos contratos, indicando o sucesso desta prática comercial, que assegura
garantia de fornecimento a preço menor, tendo como contrapartida a cessação de uso de
outras fontes como poços e a compra do volume mínimo estipulado, mesmo que não haja
consumo efetivo.
A recepção de efluentes não domésticos de indústrias gerou um faturamento de R$
180 milhões em 2012. Foram coletados e tratados 23,6 milhões de m³. A necessidade de prétratar efluentes mais complexos ensejou a criação de uma SPE da Sabesp com a Estre
Ambiental. A nova firma, Attend Ambiental, operará em instalações na ETE Barueri, estando
prevista a inauguração para 2014.
Há tratativas entre municípios do Alto Tietê, para instalar uma usina de incineração
de RSU com recuperação de energia (URE). Noutra vertente, a Sabesp, após vários anos de
discussão interna sobre como utilizar o biogás gerado na ETE Barueri, resolveu partir para
parceria com a Comgás para biometanizar e disponibilizar na rede. Esta alternativa de fato soa
a de melhor exercício financeiro. Como grande consumidora de eletricidade, a empresa se
beneficia de tarifas mais baixas no mercado livre e portanto não vale a pena operar uma PCT
– pequena central térmica, para consumo próprio. No caso de Barueri, uma PCT queimando
biogás e lodo teria potência de 16 a 22 MW e responderia por quase todo consumo. Por outro
lado, há pouca possibilidade de venda de vapor por não haver indústrias próximas e isto
implica em se abdicar de receita extra e de maior rendimento térmico que a cogeração
proporcionaria. Por fim, a queima direta do biogás pelos clientes da Comgas não resulta nas
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perdas termodinâmicas inerentes a qualquer processo de transformação entre formas de
energia.
Na linha das parcerias entre empresas estatais e privadas cabe mencionar a SPE
criada entre a Foz do Brasil e a Copasa (15,5 % do controle acionário) para montar/operar a
central de utilidades VSB -Vallourec & Sumitomo, fabricante de tubos de aço, em Jeceaba –
MG. O projeto é na modalidade DBOT (design, construção, operação e transferência) e inclui
os sistemas de energia elétrica, água, efluentes e resíduos.

4 ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO DAS SOLUÇÕES
AMBIENTAIS NO BRASIL
De um modo geral, o status tecnológico e comercial das soluções ambientais no
Brasil ainda é bastante incipiente. Alguns dos entraves à expansão dessas novas atividades são
apresentados a seguir:
1. Há forte pressão pela universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgoto, e coleta e destinação de RSU, além da drenagem urbana
saturada pela intensa urbanização, adensamento e impermeabilização do solo. Isto cria
não só limitações orçamentárias para a estruturação de um programa de Soluções
Ambientais, mas em termos de imagem pública pode causar a falsa impressão de que
as concessionárias estão desviando-se de sua prioridade central e meramente buscando
mais receita. Este novo segmento pode se constituir numa importante fonte de receita
adicional e oportunidade para avaliar em maior escala e ampliar a base de rateio de
custos de determinadas linhas de serviço, em especial as inovadoras, além de servir
para frear a perda de mercado de grandes clientes, que dispõem de maior agilidade e
viabilidade para buscar alternativas para redução de custos nos serviços;

2. O conservadorismo dos órgãos de licenciamento e fiscalização e do Ministério Público
frente às novas tecnologias e seu temor de liberar projetos, inclusive devido às lacunas
existentes nas normatizações, como é o caso em relação à água de reúso e à
reciclagem de lodos de ETA’s e ETE’s. Isso se reflete em morosidade na liberação
mesmo de projetos piloto. Assim, no Brasil ainda há pouco espaço para práticas já
consagradas na Europa, EUA e Japão, como a utilização de lodos de ETA’s e ETE’s
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em várias aplicações, como, por exemplo, a compostagem de lodos de ETE’s ou uso
como matéria-prima na indústria de cerâmica vermelha do lodo de ETA;
3. Também é bastante disseminada a tendência de se adotar limites muito restritivos na
normatização e não é incomum serem até mais exigentes que os vigentes em países
desenvolvidos. Isto é um fator de custo adicional e pode inviabilizar ao invés de
induzir a implantação de novas rotas de reciclagem ou novos produtos e serviços. Os
exemplos mais emblemáticos são as resoluções Conama 375 e 389/2006 para
regulamentar o uso de lodo de ETE como biosólido com aplicação agrícola, que
preconizam limites com base em risco epidemiológico dezenas de vezes menores que
os adotados em normas semelhantes em países desenvolvidos e pela OMS1.
Motivo de muita preocupação é a ausência de legislação referente à água de reuso
para fins paisagísticos e urbanos.
Em São Paulo, sob coordenação da CETESB, o assunto vem sendo discutido por
diversos representantes do setor e da sociedade civil e é provável que resolução seja aprovada
em breve. Obviamente a questão da saúde pública é central quando se debate água de reúso.
Contudo mesmo neste requisito cabe uma postura pragmática para que exageros e excesso de
zelo não levem à imposição de salvaguardas excessivas e sem amparo em risco sanitário
efetivo.
4. Por outro lado, se atribui ao risco do Ministério Público Ambiental instaurar ação
contra funcionários de agências ambientais por omissão ou falta de zelo, a criação de
um clima de intranquilidade quando os projetos envolvem novas tecnologias como
incineração de RSU ou questões tabus como o beneficiamento de resíduos para uso
como composto fertilizante;
5. O fator preço ainda é o determinante no processo decisório no país. Isto torna mais
difícil a penetração de Soluções Ambientais que careçam de ganhos de escala para
redução de preço como é o caso da telemedição e medição individualizada. Porém já
assume certo peso a vertente ambiental que pode favorecer a imagem institucional por

1

conforme estudo de avaliação pelo especialista Prof. Dr. Rafael Bastos da Universidade Federal de Viçosa
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exemplo para os que adquirem água de reúso, um produto que embora potencialmente
mais barato que a água potável, precisa ser subsidiado para ser mais atrativo e se
quebrar paradigmas devido à sua origem no esgoto tratado.

5 PROPOSTAS DE AÇÕES PARA FACILITAR
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS

A

Há um amplo leque de ações que estimulariam um cenário favorável ao
desenvolvimento de novas Soluções Ambientais e implantação mais extensa das já
disponíveis no mercado. Embora não haja estatísticas que levantem o mercado potencial para
cada uma das diversas Soluções Ambientais, há indícios fortes que quatro despontam como as
mais promissoras: 1) montagem e operação de centrais de resíduos sólidos urbanos,
comerciais e industriais, visando a reciclagem, tendo em vista a demanda surgida com o
advento da PNRS e as metas ali fixadas; 2) fornecimento de água de reúso para clientes
industriais, que inclusive já fazem isso em um número razoável de suas ETEs próprias,
revelando uma agilidade bem maior que a do setor de saneamento. Isso sobretudo em regiões
de déficit hídrico; 3) implantação de projetos e venda de tecnologia para redução de perdas
entre concessionárias e por parte de empresas de engenharia; 4) recuperação energética de
resíduos. Nesse caso a ampliação do mercado está condicionada à redução da necessidade de
investimento e do custo operacional. Entretanto, já se antevê mercado para as áreas mais
conurbadas ou com restrições ambientais e geológicas para a construção de aterros.
Abaixo se faz uma listagem das áreas em que intervenções do Governo (Executivo e
Legislativo), Academia, associações de concessionárias, entidades representativas de
profissionais e agentes financeiros poderiam se somar num esforço conjunto. Sempre que
cabível, recorrem-se a exemplos ilustrativos. A ABES, como a mais antiga e relevante
entidade do setor, tem um papel natural de protagonismo em tais iniciativas e este documento
se propõe a pautar as linhas a serem trabalhadas.
Por outro lado, cabe antes de se debruçar sobre tais questões, deve-se lembrar que há
condições de contorno que afetam os avanços do setor de saneamento como um todo e um
quadro geral no país que desfavorece o desenvolvimento acelerado da inovação, sua
incorporação nas atividades econômicas e ganhos de produtividade. Assim há um rol de
medidas factíveis, mas com efeito algo limitado, pois o quadro regulatório/normativo, a
capacidade econômica para bancar soluções mais sofisticadas criam barreiras mais amplas, as
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quais precisam ser superadas num prazo mais longo e num contexto mais geral de
crescimento econômico baseado em investimento em infraestrutura, novas tecnologias e
economia verde.

5.1 Fomento à inovação, pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias.
O recurso a novas formas de processo e gestão é fundamental para as Soluções
Ambientais e essencial e intrínseco ao conceito de superar os desafios do setor de modo mais
eficiente e acelerado. O Brasil não é, em geral, um país forte provedor de ciência e tecnologia,
e o saneamento não é diferente e também depende de importação de conhecimento dos
centros desenvolvidos, especialmente em equipamentos mais sofisticados. Isto não significa
deixar de reconhecer aqui o papel de universidades de notório renome na criação e adaptação
de novidades para a realidade local.
São patentes as dificuldades para transformar engenharia básica em tecnologia
aplicada e comercialmente viável. Entre os empecilhos, destacam-se:


cultura interna na Academia, privilegiando a ciência pura e isto se reflete também na
estrutura de financiamento de projetos, que constitui uma amarra adicional, mesmo a
pesquisadores interessados em ciência aplicada. È ocioso dizer que a ciência no país é
praticada basicamente nas universidades e mais especificamente nas públicas;



pouca tradição de relacionamento Academia, indústria e concessionárias em projetos
comuns e timing diferente entre estes entes, com um ritmo mais lento na tomada de
decisão no ambiente acadêmico;



situação de sinuca entre mercado pouco receptivo a tecnologias sofisticadas devido ao
alto investimento e carências na mão-de-obra para operação versus o ganho de escala
que tornaria possível introduzi-las. O crescente número de congressos e seminários
técnico-científicos não tem correspondido à expectativa de disseminação do “novo”. É
oportuno reiterar que a tecnologia não precisa ser necessariamente complexa e cara. A
melhor arte de design reside ao contrário, em soluções elegantes que reduzam custos,
sem abdicar de desempenho e funcionalidade. Porém mesmo tais alternativas
demandam investimento em testes, protótipos e talvez até mais, pois a medida que se
reduzem os coeficientes de segurança, sobremateriais, dosagens de produtos químicos
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etc., característicos das soluções mais robustas, mais se tem que aprofundar a
modelagem e os testes de bancada e em campo.
Indica-se, como meios para superar este quadro:


Disponibilização de linhas de financiamento específico para pesquisa de
tecnologia no saneamento. Um bom exemplo nesse sentido é a parceria
Sabesp/Fapesp para aportar R$ 50 milhões em sete linhas de pesquisa de 2010 a 2015.
Embora haja um direcionamento para o que for mais proveitoso para o negócio, na
prática há pressões tanto da agência como das universidades parceiras em favor de
projetos mais teóricos;



Estabelecimento de mais canais de intercâmbio entre universidades brasileiras e
grandes centros nos países avançados. O programa Ciência sem Fronteiras é
promissor nesse sentido, mas carece de maior foco para o que efetivamente se deseja
alcançar de resultados no acesso a tecnologias vitais. Mais eficiência no saneamento é
uma das chaves para cortar os aportes para investimento rumo á universalização e
reduzir o custo operacional no tratamento de esgotos, que na maior parte das estruturas
tarifárias no país, avança sem correspondente tradução em aumento de receita. Bem ao
contrário é um setor eletrointensivo e com amortização muito longa;



Oferta de financiamento e mesmo recursos a fundo perdido para criar condições
mais propícias a unidades-piloto para avaliação, formação de massa crítica e
técnicos especializados em novas tecnologias e disseminação dos resultados. Isso
também é fundamental para se superar paradigmas e as barreiras do conservadorismo
técnico tipicamente brasileiro. Há por exemplo, uso pioneiro de agregado de entulho
(RCD) pela área de empreendimentos da Sabesp, incluindo base e sub-base de
fechamento da adutora V. Marchi-Alvarenga, na zona sul de São Paulo, com 2500 m
de extensão e 3750 m3 de agregados reciclados. O potencial de redução de custos é
tremendo e o custo cerca de 50% da areia, brita e pedriscos de fonte natural. O Comitê
de Editais incluiu na cláusula contratual geral a possibilidade de uso de agregado para
sub-base em repavimentações, com controle tecnológico rigoroso. Porém, as usinas de
moagem de entulho não seguem padrões que assegurem homogeneidade e a presença
de gesso, cerâmica vermelha pode provocar recalque do solo pela lixiviação
diferencial pela infiltração de água;

44


Criação de um banco de boas práticas e para compartilhamento de Soluções
Ambientais. Tal acervo pode ser orquestrado ou contar com participação da ABES e
ficar abrigado em seu sítio na Internet. A Cetesb organizou um banco de estudos de
caso no meio industrial e é importante de boas iniciativas estejam disponíveis para
consulta sumária e posterior aprofundamento de informações pelo contato entre
interessados. Isso pode estimular inclusive negócios com comercialização de knowhow. Uma boa iniciativa nesse sentido é a ReCESA – Rede de Capacitação e Extensão
Tecnológica em saneamento Ambiental, organizada a partir de 2009 pelo Ministério
das Cidades com 4 núcleos regionais (Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul)
compostos por universidades, instituições de ensino e operadoras de saneamento.

5.2 Legislação e Normatização que estimulem as Soluções
Ambientais
Infelizmente, conforme exposto no início da seção 4, longe se está de ter uma
estrutura legal e normativa favorável às Soluções Ambientais e recentes resoluções emitidas
têm criado obstáculos. Por outro lado, essa lacuna é ainda mais crítica, pois leva à inação ou
delonga no licenciamento, pois os técnicos se sentem temerosos de deliberar em temas não
completamente regulamentados. Como as Soluções Ambientais em muitos casos são
individuais e customizadas isso gera retardos numa área em que velocidade é tudo.
Diante disso propõe-se:


edição via CONAMA, de resoluções federais para água de reúso e uso de lodo de
ETA’s em cerâmica para balizar e uniformizar o posicionamento das agências
ambientais estaduais;



revisão pela ABNT de normas que impõem exigências muito apertadas, não
condizentes com a realidade das favelas e bairros carentes. Um exemplo é a NBR
8179, referente a redes domiciliares de esgoto, que não permite curvas alongadas e tês
invertidos nas interligações, que devem ser feitas apenas com caixas de inspeção. Para
programas como o Pró-Ligação (“Se Liga na Rede”) da Sabesp, isso se torna mais
crítico e é necessário adotar soluções mais simples e funcionais. Do mesmo modo, a
Copasa vem utilizando caixas moldadas tronco-cônicas para conexões em vielas de
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ocupações consolidadas, em que não há espaço físico para construção de PV’s nas
dimensões normatizadas;


Coordenação, pela ABES, de um movimento para que mais municípios
promulguem leis estabelecendo a água de reúso em caráter compulsório para
algumas aplicações urbanas consagradas. A 1ª lei nesse sentido foi a lei mun.
13309/2002 em São Paulo e criou um mercado permanente para a água de reúso. Esta
é uma forma de se viabilizar investimentos. Hoje a Sabesp cogita de uma adutora a
partir da ETE Parque Novo Mundo para um reservatório central na subprefeitura da
Sé, que é a maior consumidora. Outro projeto em discussão é o assentamento de um
anel de distribuição do produto no projeto de revitalização Nova Luz, também em São
Paulo.

5.3 Agilidade

no

Licenciamento

e

Liberação

de

Soluções

Ambientais
Na falta de algumas normas específicas, os técnicos de agências ambientais ficam
receosos em autorizar a adoção de Soluções Ambientais, ainda que estas conduzam a ganhos
ambientais expressivos. Um exemplo desses dilemas, que surgem por incongruências nas
condições de contorno normativo, é o caso da liberação do uso de lodo de ETA’s para
produção de cerâmica vermelha, em que há um estudo de 6 anos, da USP/Esc. Politécnica,
contratado pela Sabesp, com bons resultados, que esbarra em:


ausência de norma específica;



entendimento, por alguns técnicos da Cetesb, de que o lodo de ETA’s, por ser mais
úmido que a argila, redundaria em maiores emissões devido à queima de lenha nas
olarias, cuja maioria apresenta deficiência de conformidade. Isso a despeito de que a
alternativa é a disposição final em aterro ou o lançamento em corpos d´água e a lenha
de eucalipto é um combustível de biomassa renovável;



enquadramento do lodo de ETA’s, bastante assemelhado à argila, como um resíduo e
não como um subproduto, com uso econômico exigindo condições de transporte e
armazenamento bem distintos dos para argila, que visa substituir parcialmente.
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5.4 Estabelecer nos planos estaduais e municipais de saneamento
e resíduos sólidos prioridades claras para as Soluções
Ambientais
Os planos municipais estão muito atrasados e cerca de 90 % ainda não foram
elaborados.
Uma das soluções particularmente adequadas para a realidade brasileira é a
biodigestão anaeróbia, atualmente em voga na Alemanha e Reino Unido, que permite gerar
composto fertilizante e biogás para produção de eletricidade, vapor ou GNV. Tal assertiva
tem por base o fato do RSU brasileiro ser úmido e conter muitas sobras de alimentos. Além
disso, esta alternativa não importa no risco de emissão de poluentes muito tóxicos como as
UREs. Alguns países europeus assumiram os custos de implantação de plantas piloto
demonstrativas para se coletar dados e se ganhar experiência prática. Isso poderia ser feito
pelo governo federal, de modo a pular etapas e se avaliar o que a princípio é uma das
alternativas mais promissoras para parcela do RSU e resíduos do processo fabril e pósconsumo de indústrias alimentícias e de bebidas. Tais usinas também são as mais indicadas
para receber sobras do agronegócio e resíduos de poda de áreas verdes e arborização urbana.

5.5 Propiciar

condições

mais

favoráveis

à

participação

da

iniciativa privada
A lei federal 8666/93 constrange as empresas públicas a não inovar por serem
premidas pela obrigação de comprar a opção mais barata, ainda que o desembolso real total
(amortização + custo operacional ao longo da vida útil) seja mais favorável à proposta mais
moderna. Isto precisa ser contornado por mudanças no âmbito da legislação, mas com maior
facilidade pode ser superado pela constituição de SPEs com controle acionário do parceiro
privado. Bons exemplos são o Aquapolo (parceria Sabesp e Foz do Brasil) e a ampliação do
sistema produtor Alto Tietê, que repassou para a PPP a obrigação de buscar soluções
inovadoras para o lodo da ETA Taiaçupeba.
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