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Setor Fortalecido 

Editorial

Ainda é cedo para traçar um panorama mais 
definido para 2009. O ano de 2008 foi marcado 
pelas incertezas do mercado financeiro, que aca-
bou atingindo a todos os setores. Sabemos que os 
recursos financeiros ficaram mais “caros” e escas-
sos. Alguns projetos dependem de verbas interna-
cionais para a continuidade e teremos de aguar-
dar para ver o resultado das negociações.

No campo das relações institucionais tivemos 
grandes avanços no Estado de São Paulo como a 
implantação da Arsesp – Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de S. Paulo. A 
organização é um ente regulador que permitirá 
novos arranjos institucionais e fiscalizará a exe-
cução e o andamento dos trabalhos no setor de 
saneamento e energia. 

Também, recentemente, estivemos presentes 
no Congresso da AIDIS, que aconteceu no Chile. 
A participação do Brasil foi marcante para o suces-
so do evento. Na abertura estavam presentes mais 
brasileiros do que chilenos, fator que mostra que 
o Brasil vem avançando no campo do saneamento 
ambiental. 

Um dos grandes destaques foi a entrega do Prê-
mio AIDIS à Sabesp, pelo Projeto de Despoluição 

do Rio Tietê, que foi considerado o mais impor-
tante trabalho de melhoria ambiental das Amé-
ricas.  O congresso também trouxe novidades 
importantes como o I Foro Interamericano sobre 
Serviços de Água e Esgotos, visando a melhoria 
da governabilidade dos serviços de saneamento e 
o cumprimento das Metas do Milênio. A ABES/SP 
esteve apresentando pôsteres relativos ao tema 
“Modelos de Gestão de Saneamento e Saúde em 
Comunidades Isoladas” em conjunto com  a Sa-
besp e o Centro de Vigilância Epidemiológica. 

Ao final do Congresso, houve a posse do En-
genheiro Carlos Alberto Rosito como novo presi-
dente da AIDIS, pessoa prestigiada e amiga de 
todos os brasileiros que atuam no setor sanea-
mento, fato este por si só justificou a nossa pre-
sença.

Desejo que 2009 seja repleto de boas notícias 
para o saneamento.

Sérgio Pinto Parreira
Presidente da ABES/SP

Prêmio 
Professor Azevedo Netto 2008

Os administradores de empresas, Ariovaldo Carmignani e José Aurélio Boranga e o professor José 
Roberto Campos são os homenageados com o Prêmio Professor Azevedo Netto, promovido ABES/SP. A 
cerimônia de entrega acontece no dia 27 de novembro, no Centro Brasileiro Britânico.

Os brasileiros foram prestigiar tanto o tradicio-
nal congresso da AIDIS, que neste ano aconteceu 
no Chile, como a posse do novo presidente, o en-
genheiro Carlos Alberto Rosito.  O presidente da 
seção São Paulo, Sergio Parreira, esteve presente 
ao evento e relatou que a participação do Brasil foi 
marcante para o sucesso do Congresso da AIDIS. 

           Carlos Rosito 
é novo presidente da AIDIS

Considerado um dos principais programas am-
bientais do Brasil, o Projeto de Despoluição do Rio 
Tietê foi apresentado durante o 31º Congresso In-
teramericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
da AIDIS. Pelos expressivos resultados do projeto, 
a Sabesp, empresa responsável pela execução dos 
serviços, recebeu uma premiação da AIDIS. 

Os números do Projeto Tietê impressionam. Com 
investimentos na ordem US$ 1,5 bilhão (somadas a 

“Do total de trabalhos apresentados, o Bra-
sil foi responsável por 2/3 dos trabalhos 
apresentados”, comenta Parreira.

Uma das ações importantes do congres-
so foi I Foro Interamericano sobre Serviços 
de Água e Esgotos, que tem como propos-
ta a melhoria da governabilidade dos ser-
viços de saneamento e, por fim, alcançar 
as Metas do Milênio. Neste evento foram 
apresentados modelos de gestão públicos e 
privados, tais como da SABESP, das Águas 
Andinas (Chile), da AYSA (Argentina), da 
SEDAPAL (Peru), OSE (Uruguai), Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga  (Colômbia), DMAE 
(Porto Alegre), ANEAS (México), como também fo-
ram discutidas as questões do Marco Regulatório 
pela Secretária de Saneamento e Energia do Esta-
do de São Paulo, WWC, Banco Mundial, ADERASA, 
CEPAL e  ABAR. 

Projeto Tietê é apresentado durante 
Congresso da AIDIS

primeira e segunda etapas) foram inauguradas três 
estações de tratamento de esgotos - São Miguel, 
ABC e Parque Novo Mundo - e ampliada a capaci-
dade da instalação de Barueri, além da construção 
de redes coletoras, coletores-tronco e interceptores 
para encaminhar a maior parte dos esgotos para o 
tratamento adequado.

Para o futuro, o projeto prevê investimentos contí-
nuos para acompanhar o crescimento populacional. 

Participaram do Congresso mais de 1.700 pes-
soas ligadas à água, ao saneamento e ao meio 
ambiente, vindas de 22 países das três Américas, 
dispostas a debater e compartilhar os avanços da 
engenharia sanitária no continente. Paralelamen-
te, desenvolveu-se o I Fórum Interamericano sobre 
Serviços de Água e Saneamento, e a Expoaidis 
2008, feira com 50 expositores de equipamentos, 
materiais e serviços relativos ao setor.

O XXXI Congresso teve duas plenárias (“Sanea-
mento: Determinante essencial da Saúde” e “A Ini-
ciativa da Água Potável e Saneamento”), 24 mesas-

Congresso AIDIS
redondas e a apresentação de centenas de trabalhos 
técnicos divididos em 11 temas: Água potável; Esgo-
tos domiciliares; Lodos e biossólidos; Águas pluviais; 
Resíduos industriais líquidos; Resíduos sólidos; Qua-
lidade do ar e saúde ambiental; Recursos hídricos; 
Produção limpa; Ética e valores na prática da enge-
nharia sanitária e ambiental; e Gestão ambiental pú-
blica e privada. A maioria desses temas também teve 
trabalhos apresentados em forma de pôster.

O Congresso incluiu ainda o simpósio sobre resí-
duos sólidos, além de reunião com associações que 
mantêm convênios com a Aidis.
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Vidro
Imagine garrafas de vinhos e de long neck, tam-

pos de fogão e vidros em geral, com o trabalho da 
designer Nina Orlon, viram objetos de decoração e 
utensílios domésticos. Eles se transformam em fru-
teiras exclusivas, petisqueiras, jogos da velha, apa-
radores de copos e quadros.

O uso do PET a favor da 
cidadania

A cidade de São Paulo abriga inúmeros projetos 
sociais que, na maioria das vezes, passam desaper-
cebidos pela sociedade. Na região de Santo Amaro, 
mais um projeto foi criado recentemente. Com al-
guns meses de vida, o Mulher Cidadã, com a capa-
citação do Sebrae e da Prefeitura, vem trabalhando 
com o uso do PET para fazer produtos de artesana-
to. Durante a exposição, o grupo trouxe inúmeros 
modelos de bolsas feitos a partir do PET.

O valor da venda das bolsas é revertido para 
o CCM (Centro de Cidadania das Mulheres) de 
Santo Amaro, que fornece o espaço e a matéria-
prima. A proposta, no futuro, é gerar a renda para 
as participantes. 

Vale lembrar que o CCM oferece apoio para as 
mulheres, principalmente, as que são vítimas de 
maus tratos. Lá há advogados, psicólogos e todo o 
tipo de orientação. 

São Sebastião: o município 
pioneiro na coleta seletiva  

A cidade de São Sebastião, Litoral Norte do Es-
tado, sofre com os problemas que atingem grande 
parte dos municípios brasileiros, que tem entre suas 
formas de renda, o  Turismo. Há um grande número 
de pessoas que vem visitar a cidade sem o com-
promisso de preservar o meio ambiente. Alia-se a 
isso, os inúmeros projetos de construção civil que 
acabam trazendo mão-de-obra desqualificada e que 
passa a viver à margem da sociedade.  Por isso, a 
Prefeitura está investindo em educação ambiental e 
em projetos de resíduos sólidos. 

Como explica a coordenadora de Educação Am-
biental, Cristiane Cruz Silva de Moraes, o trabalho é 
longo e deve ser contínuo. Em 2005, havia a coleta 
de 5 toneladas/dia de sucata e 60 toneladas/dia de 
lixo. Em 2008, há 7 toneladas/dia de sucata e de 60 
a 65 toneladas de lixo. 

Ela que conta que há dificuldades tanto nas ocu-
pações irregulares como com os turistas que aca-

bam não respeitando a separação do lixo e a colo-
cação dos resíduos nos horários das coletas. 

A cidade tem uma cooperativa que gera renda 
para 21 cooperados. Uma ação que deu muito foi 
certo foi a coleta de pilhas nos ônibus (foi feito um 
dispositivo para receber os materiais). Há ainda 
pontos para a arrecadação de lâmpadas, pneus e 
outros resíduos, que são destinados às indústrias 
para a reciclagem. 

Vídeo Amador
Pelo segundo ano, o Diadesol promoveu um con-

curso para eleger os melhores trabalhos de vídeo na 
área de resíduos sólidos. A proposta é sensibilizar a 
sociedade acerca da importância dos resíduos, consi-
derando a limpeza pública e das residências, a mini-

mização do lixo, o reúso e a reciclagem. Neste ano, 
houve empate no primeiro lugar e a premiação de R$ 2 
mil, foi dividida entre os dois trabalhos vencedores. 

Um deles foi a proposta feita pelo município de 
Gabriel Monteiro.  O vídeo mostra o trabalho de co-
leta seletiva da cidade e que envolve a comunidade 
como um todo.  

O outro trabalho, que também foi vencedor em 
2007, traz uma aula de educação de ambiental, feito 
pelo grupo “Educando e Cantando”, de Taubaté.  De-
pois de ser ganhador do Diadesol do ano passado, 
o grupo,  que faz trabalhos de educação ambiental,  
passou a exibir o documentário em escolas do Vale 
do Paraíba. Foram mais de 12 mil crianças que tive-
ram acesso ao trabalho e participam de atividades 
lúdicas que ensinam a preservar o meio ambiente. 

Crianças participam de oficinas de bijóias 

Os educadores são unânimes: os conceitos de cuidados com o meio ambiente são muitos mais simples de serem 
assimilados pelas crianças do que pelos adultos. Por essa razão, o DIADESOL, desde o ano passado, vem trabalhan-
do com alunos de escolas da 
região. A proposta é mostrar 
que é preciso cuidar do meio 
ambiente e que há possibili-
dades de se reaproveitar os 
resíduos sólidos. 

Mais de 50 crianças, que 
estão no terceiro ano do En-
sino Fundamental, partici-
param de oficinas de bijóias 
(bijuterias, acessórios, jóias 
de prata, aço e folheados).

A ansiedade tomou con-
ta do auditório da ABES/SP. 
A pedido da organização 
do evento, eles trouxeram 
objetos que precisavam de 
uma destinação adequada 
como pilhas, baterias de ce-
lulares, CD’s, entre outros. 
Convidados pela assistente 
do Fórum Lixo & Cidadania 
e professora, Maria Rita Domingues Dimitró, as crian-
ças depositaram em recipiente adequado os objetos e 
entenderam a importância da coleta seletiva. 

Depois prestaram atenção às explicações do artesão João Carlos da Mata sobre o meio ambiente, as sementes 
e por fim, confeccionaram seus próprios colares de sementes, que passaram a exibir orgulhosamente. Cada criança 
recebeu um kit com folhetos ilustrativos para cuidar do meio ambiente. 

Eventos

Crianças participam do evento 

Ações das subseções 
para o Diadesol

As subseções realizaram diversas ativida-
des para comemorar o Diadesol. Uma delas 
foi a de Jales, que realizou dois mutirões para 
a limpeza de córregos da região. Estes even-
tos contaram com o apoio de outras entidades 
como a ONG Ecoação, Sabesp,  a Escola Es-
tadual Sueli da Silveira Marim Batista e a  Es-
cola Estadual Rui Barbosa. O primeiro mutirão 
agregou mais de 5 toneladas de lixo. Uma ou-
tra atividade que contou com a participação 
da subseção de Jales foi um desfile de roupas 
utilizando materiais reciclados, da Escola Es-
tadual Vanir F. Moraes. 

A subseção de Lins atuou fortemente na di-
vulgação do concurso de vídeo amador esfor-
ço compensado, pois um dos ganhadores da 
premiação é da própria região. Já a subseção 
do Vale do Ribeira atuou na criação do Comitê 
Ambiental da Sabesp, da região. Foram pro-
movidas palestras para a conscientização dos 
colaboradores.

Em Presidente Prudente, foi feita uma pa-
lestra voltada para os cooperados da  Coope-
rativa de Reciclagem de Presidente Prudente, 
com o apoio da Unesp e da Sabesp.



A Secretaria de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo 
vem com uma proposta de atuação 
diferenciada. O objetivo é dar um 
tratamento igualitário para os mu-
nicípios, com vistas a buscar a uni-
versalização dos serviços por meio 
do planejamento.  Uma das ações 
é disponibilizar consultoria para a 
construção do plano de saneamen-
to municipal (que já está licitada) por 
grupamentos de bacias hidrográfi-
cas. Já estão licitadas para o Vale 
do Ribeira e para a Baixada Santis-
ta. Depois, esta ação seguirá para a 
Serra da Mantiqueira, Vale do Para-
íba e Litoral Norte. 

Participaram desta entrevista o 
secretário adjunto, Ricardo Toledo 
Silva e a engenheira Marisa de Oli-
veira Guimarães que explicaram a 
concentração de ações existentes 
para as regiões metropolitanas do 
Estado de São Paulo. Uma delas é 
o Plano de Aproveitamento de Água 
para a Macro Metrópole,  conside-
rando o uso múltiplo dos recursos 
hídricos. As atividades deste pro-
jeto se destinaram, basicamente, 
à Região Metropolitana de São 
Paulo, Baixada Santista e Região 
Metropolitana de Campinas. Ele ci-
tou o caso do Comitê da Bacia dos 
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 
- PCJ. “Sabemos que o cobertor é 
curto”, fala Toledo referindo-se que 
há muitos projetos a serem desen-
volvidos, mas é preciso considerar 
as necessidades mais primordiais.

Outra ação destacada nesta 
entrevista é a ação intersetorial. 

Equipe da 
Secretaria de Saneamento e Energia 
quer atuação intersetorial

Eventos
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Toledo citou o caso dos manan-
ciais da Região Metropolitana de 
São Paulo, como Guarapiranga 
e Billings. Ele fala que há 45 nú-
cleos de favelas que estão em 
fase urbanização, sendo que 36 
não estão na zona de manan-
ciais e que envolveram ações 
também da  Prefeitura e da Se-
cretaria de Habitação.

Uma terceira grande ação é 
a interface do Saneamento com 
Energia. Uma das discussões é a 
conversão do lixo em energia. Para 
tanto, já há estudo de viabilidade 
para as três regiões metropolita-
nas. Ele comentou de experiências 
bem sucedidas no exterior, como a 
da Baviera (Alemanha). Enfatizou 
também que a incineração dos re-
síduos pode atuar na co-geração 
de energia, com as termoelétricas. 

Outras formas de atuação que 
estão sendo estudadas são as 
soluções híbridas entre energia 
e meio ambiente. “Sabemos que 
poderia haver dificuldades de li-
cenciamento de termoelétricas de 
forma isolada, mas conciliando os 
benefícios ambientais com a quei-
ma do lixo e  considerando que os 
resíduos sólidos são um grave pro-
blema nas regiões metropolitanas, 
pode haver esta solução mista”, 
complementa o secretário. 

A recuperação das águas, tan-
to no ponto de vista de quantidade 
como de qualidade, é um outro foco 
de atuação da Secretaria. O projeto 
está em fase preliminar para a pre-
paração técnica, mas considera in-

tervenções nas questões de esgota-
mento sanitário, controle de perdas 
e uso racional da água. Há a pro-
posta de se eleger cinco áreas para 
que sejam feitos “projetos tipos”, ou 
seja, propostas com bons exemplos 
que servirão como modelos.

 Falando em modelos, Toledo 
recordou do projeto integrado das 
várzeas do Tietê, com ênfase na 
barragem da Penha até Salesó-
polis. Um dos projetos foi desen-
volvido pelo reconhecido arquiteto 
Rui Othake, com a Secretaria da 
Habitação.  Tanto Toledo como a 
engenharia  Marisa de Oliveira fa-
lam que o objetivo claro do projeto 
é o controle de inundações, consi-
derando a visão de macro drena-
gem, trecho à jusante de S. Paulo, 
trecho central da Marginal, Barra-
gem da Penha e Pirapora.  Porém, 
o projeto prevê ciclovias, pinturas 
das residências entre outras coi-
sas. Mais uma vez, a ação interse-
torial apoiada pela Secretaria. 

Na área de Energia, a Secre-
taria vem atuando com ações na 
área de uso sustentável da energia 
e identificando alternativas pas-
síveis de licenciamento como a 
energia gerada a partir do bagaço 
da cana e da energia eólica. 

A engenheira Marisa conta tam-
bém do projeto de saneamento bá-
sico que vem desenvolvendo em 
conjunto com a ABES/SP, para co-
munidades isoladas. Ela também 
fala que aposta na ferramenta do 
planejamento para melhorar o qua-
dro do saneamento não só em São 
Paulo, mas em todo o Brasil.

Ricardo Toledo e Marisa de 
Oliveira Guimarães, da Se-
cretaria de Saneamento e 
Energia falam sobre os tra-
balhos a serem realizados
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Acontece

DIADESOL 2008: muitas 
ações marcaram a data 
escolhida para despertar a 
consciência ambiental 

Durante o Diadesol, grupos de artesãos, que traba-
lham com material reciclado, estiveram presentes na 
Feira e Exposição de Arte com Material Reciclado. Os 
visitantes puderam conhecer trabalhos feitos a partir de 
sementes, garrafas PET e de vidro, reaproveitamento 
de papéis e outros materiais. 

As crianças do terceiro ano de uma escola da 
região, que participaram da oficina de bijóias, fica-
ram encantadas com os materiais que podem ser 
feitos a partir da reciclagem. Um dos itens que mais 
chamou a atenção foram os bancos e as poltronas  
feitas com a reciclagem de garrafas PET. 

Sementes da natureza
Os produtos feitos com a reutilização de mate-

riais vêm a cada dia ganhando mais adeptos tanto 
no Brasil como no exterior. “De 2007 a 2008, a pro-
cura aumentou em cerca de 40%”, lembra o artesão 
José Carlos da Mata, que trabalha com bijóias. Vale 
dizer que 70% da produção é destinada  à expor-
tação. As peças são confeccionadas a partir de se-
mentes de plantas por um núcleo de mulheres, que 
formam a Aldeia do Futuro, localizado na favela de 
Americanópolis, Zona Sul da capital.  Há também 
artesãs da Zona Leste, do projeto Gente Feliz e da 
Terceira Idade. 

Há alguns anos, ele esteve no Timor Leste e 
ensinou um núcleo local a produzir peças que são 
doadas para instituições humanitárias, que prestam 
serviços à comunidade. É a experiência do Brasil 
indo para exterior. 

Dia 30 de outubro foi o encerramento da terceira edição do DIADESOL – Dia Interamericano de Limpeza 
e Cidadania, promovido pela Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES/SP em parceria com o Fórum 
Lixo e Cidadania do Estado de São Paulo. 

A comemoração deste dia é uma iniciativa internacional promovida pela Organização Panamericana de 
Saúde (OPAS) e pela Associação Interamericana de Engenharia Ambiental (AIDIS), da qual a ABES é inte-
grante,  para desenvolver ações que despertem a consciência das populações da América Latina sobre a 
questão dos resíduos sólidos. 

Neste ano, a programação contou com atividades em quatro subseções, concurso de Melhor Vídeo Ama-
dor, Curso para Confecção de Bijóias e Feira e Exposição de Arte com Material Reciclado. 

Feira e Exposição de Arte com Material Reciclado
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A subseção de Santos apoiou o II Workshop sobre 
Monitoramento Ambiental em Tempo Real (MTR), 
que aconteceu nos dias 29 e 30 de outubro, no Gua-
rujá. Na ocasião, o presidente da ABES/SP, Sérgio 
Parreira, participou da abertura do evento, que con-
tou também com a presença do superintendente da 
Sabesp-RS, engenheiro Reynaldo Young;  a diretora 
da Cetesb, Dra. Ana Cristina da Costa; o vice-pre-
sidente de Atividades Técnicas do Instituto de En-

No dia 8 de outubro, a Subseção de Santos pro-
moveu o evento “Tarde Tecnológica” com o tema 
“H2S GUARD - Manutenção Preventiva para Contro-
le de Odores em Sistemas de Esgotos”, na Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. 

O controle de odores no sistema de esgotos é um 
tema bastante discutido no setor. Além do mau cheiro, 
a substância causa problemas à saúde do trabalhador, 
aos moradores e à tubulação de concreto. O cheiro é 
conhecido pelos profissionais como “ovo podre”. 

genharia, Paulo Ferreira o presidente da APEC’s, 
Associação Paulista das Empresas em Consultoria 
em Saneamento, João Alberto Viol e o diretor da E4 
Eventos, Kleber Amed.

O evento abordou as mais recentes experiências 
e inovações tecnológicas em monitoramento do ar e 
de águas interiores e litorâneas. O MTR promoveu 
discussões sobre estratégias para enfrentamento de 
problemas relacionados ao tema, possibilitando a in-
tegração de todos os envolvidos.

Atualmente, há tecnologias que permitem um con-
trole efetivo desses odores.  Por isso, a subseção de 
Santos convidou o palestrante Gunter Doppelbauer, 
da empresa Kemira, para abordar o assunto. Ele ex-
plicou que não é só o cheiro ruim que é o problema 
gerado pelo H2S, mas sim a toxidade do gás. Du-
rante a sua exposição, ele relatou que há a possibi-
lidade do ser humano perder a percepção se estiver 
num local com grandes concentrações do gás, po-
dendo até ser fatal. 

Subseção de Santos promove palestra 
para controle de odores

Monitoramento Ambiental é discutido em 
evento no Litoral


