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EDITORIAL2

Os dois assuntos mais comentados na mídia de uns tempos para cá 
são, a crise econômica e, claro, o aquecimento global. Este último 

tem estado na pauta do dia há mais tempo ainda que a crise, devido aos 
desastres ecológicos que vêm acontecendo cada vez mais amiúde e, por conta das medidas que se 
tem de tomar para refrear a emissão de gases poluentes jogados às toneladas na atmosfera, pelas 
chaminés e, principalmente, pelos veículos.

O que se pode fazer para que essa diminuição ocorra? Muitas coisas, como investir no aumento 
de produção dos automóveis flex gasolina/álcool, que joga apenas 0,47 g CO (monóxido de carbono) 
por quilômetro rodado, contra 54g CO de um veículo de fabricação anterior a 1980. Pode-se (e deve-
se) incentivar o uso do transporte coletivo ao invés do individual e investir em transporte público 
menos poluente e mais eficiente.

Mas há outras estratégias sendo levadas a termo, caso da inspeção veicular obrigatória para verifi-
cação de emissão de poluentes. Entretanto, as brechas da lei têm deixado em circulação veículos que 
jamais deveriam sair da garagem.

Comecemos pelo princípio de averiguar veículos com pouco mais de três anos de uso, que já 
saem de fábrica com injeção eletrônica, catalisador e  conta com a melhoria nos combustíveis, ape-
sar da luta para diminuir o teor de enxofre do diesel brasileiro e para tirar do mercado postos que 
“batizam” a gasolina.

De acordo com o site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, os “carros 
registrados no Detran em período anterior a 2003 também serão inspecionados. Os mais poluentes 
detectados pela fiscalização viária – que está sendo realizada desde 2008 por meio do sensoriamento 
remoto (aparelho que mede as emissões dos carros em movimento) serão intimados a fazer a ins-
peção ainda este ano”. A pergunta é: por que não começar a inspeção pelos veículos mais antigos e 
depois vistoriar os mais novos? Além disso, se realmente está sendo feito o sensoriamento remoto, 
como vemos, todos os dias, milhares de caminhões, ônibus e outros veículos jogando no ar fumaça 
negra,  que polui o ambiente e  faz as pessoas adoecerem por problemas respiratórios.

 
O pior é que nada, nem multas, nem a ameaça de ter sua licença suspensa assusta os infrato-

res. Mas não é só isso, mesmo com os carros mais novos saindo equipados para poluir menos, 
temos a infelicidade dos combustíveis batizados por postos (clandestinos ou não), que destro-
em qualquer motor.

É claro que a inspeção veicular é mais um passo para conter a emissão de gases, mas já passou da 
hora das medidas antipoluição serem tão ou mais radicais do que as decisões tomadas para conter a 
inflação ou tentar diminuir os efeitos da crise econômica mundial. 

Sergio Parreira
presidente da ABES/SP.

Inspeção Veicular ajuda a  
diminuir a poluição?
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No mês de abril, a ABES/SP 
adquiriu a sua sede própria - um 
espaço com uma área útil de 489 
metros quadrados e com uma 
área total de 742 metros quadra-
dos, que incluem seis vagas de 
garagem. A compra da nova sede 
representa uma conquista para a 
entidade e simboliza o amadure-
cimento da administração realiza-
da pela ABES/SP. Por muitos anos, 
a seção paulista funcionou em 
prédio cedido pela SABESP, na rua 
Costa Carvalho.

A entidade pretende adequar 
as instalações para o funciona-
mento da nova sede, e, para tanto, 
foi solicitado os serviços de um es-
critório de Arquitetura, para criar 
um ambiente que utilize todos os 
recursos do espaço para possibili-
tar uma área de convivência com 
auditórios para cursos, salas para 
reuniões e lazer para os sócios.

 De casa nova, a ABES/SP pretende se desen-
volver cada vez mais, para que novas conquistas 
como esta possam se tornar realidade no futu-
ro. Para o presidente da entidade, Sergio Parrei-
ra, “esta é uma conquista de todos os associados 
paulistas. Por diversos anos, foram feitas econo-
mias para que hoje esse sonho se tornasse realida-
de. Houve uma participação ativa desta diretoria 
e das anteriores para que neste ano, 2009, fosse 
possível adquirir um imóvel que permitisse con-
centrar melhor as nossas atividades. Neste novo 
espaço poderemos abrigar eventos diferenciados 
graças ao auditório e salas para eventos simultâ-
neos. Além disso, pretendemos criar um espaço 
para melhor integração com os associados”. 

O novo espaço fica próximo ao atual ende-
reço da ABES/SP, na Rua Eugênio de Medeiros, 
258, 6º andar, em Pinheiros. A mudança será nos 
próximos meses.

ABES/SP compra 
sede própria

Sérgio Parreira, presidente da ABES/SP na 
assinatura da escritura de compra do novo imóvel

ABES/ SP adquire cobertura de imóvel na Rua 
Eugênio de Medeiros para mudança de sua sede



Ao se preparar para assinar 
contrato na região metropolita-
na, a empresa continua com a 
mesma excelência, em busca de 
metas audaciosas, como o proje-
to Córrego Limpo

 A criação de um marco regula-
tório para o setor do saneamento 
e as discussões em torno da Lei 
11445 estão cada vez mais na 
pauta do setor. E o tema é real-
mente importante, pois o modelo 
atual da gestão da Sabesp englo-
ba uma área metropolitana com 
20 milhões de habitantes e todo o 
ciclo de saneamento da Bacia do 
Alto Tietê. Trata-se de 28 municí-
pios com contratos baseados em 
leis de concessões, com períodos 
diferentes de vencimentos. Além 
disso, há mais seis municípios 

Perspectivas e desafios da Sabesp
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A Sabesp, em parceria com a 
AIDIS (Associação Interamerica-
na de Engenharia Sanitária e Am-
biental), a ABES/SP e a AESABESP 
(Associação dos Engenheiros da 
Sabesp) realizou em 29 de Janeiro, 
a XV Audiência de Inovação que 
abordou o tema: “Métodos Esta-
tísticos e 6 Sigma (metodologia 
centrada na eliminação dos defei-
tos de processos) na Melhoria de 
Performance de ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto)”.

A audiência contou com a 
apresentação de três palestran-
tes: Helvécio de Carvalho Sena, 
da Unidade de Negócio de Tra-

tamento de Esgotos da Metropo-
litana, que mostrou o uso dessa 
metodologia no processo de tra-
tamento de esgotos na Região 
Metropolitana de São Paulo; Lu-
ciana Rosseto e Luiz Gustavo, da 
empresa Oxiteno que apresentou 
o caso do projeto 6 Sigma em ETE 
da Oxiteno em Tremembé.

Outro método abordado foi o 
CEP (Controle Estatístico do Pro-
cesso), com a colaboração da pro-
fessora doutora Linda Lee Hoo, 
do Departamento de Engenharia 
de Produção da Escola Politécnica 
da USP, explicando a parte teórica 
do assunto.

XV Audiência de Inovação - Sabesp

Serviço: consulte o site www.sabesp.com.br para saber as novas datas das 
Audiências de Inovação.

Profissionais participam 
ativamente das

 edições da Audiência de Inovação.

1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 
Saúde Pública forma grupos para discutir a 

portaria 518/04
Com a coordenação do Profes-

sor Doutor Pedro C. S. Mancuso, 
foi realizada na sede da ABES/SP 
no dia 9 de março, a 1° Reunião 
Ordinária da Câmara Técnica de 
Saúde Pública, da ABES/SP. 

O evento contou com a discus-
são da “Carta de São Paulo para 
Abastecimento Seguro de Água Po-

Município de São Paulo
 Segundo o diretor Metropolitano da Sabesp, Paulo Massato Yoshi-

moto: “Estamos realizando um programa de uso racional de água nos 
imóveis da Prefeitura de São Paulo. Só nas escolas da Secretaria de 
Educação,  já investimos cerca de R$ 20 milhões”, revela. As medidas 
incluem manutenção nas instalações hidráulicas, instalação de tor-
neiras e vasos sanitários mais econômicos, além de outros cuidados. 
O programa avança também entre tantos outros imóveis, dos 2800 
que a Prefeitura possui.

 
Córrego Limpo
 Há cerca de dois anos foi criado, no município de São Paulo, o Pro-

grama Córrego Limpo. Fruto da parceria entre a Sabesp e a Prefeitura 
do Município, o programa priorizou cerca de 100, dos 300 córregos da 
capital. O objetivo é contribuir significativamente para o Projeto de Despo-
luição do Tietê. De acordo com Paulo Massato é preciso despoluir os córregos, 
caso contrário não haverá um bom resultado para o Projeto Tietê. “Inicialmente esta-
mos falando de poluição pelo esgoto, que é retirada dos córregos e enviada para uma estação de tratamento 
de esgotos “Posteriormente, em conjunto com a Prefeitura, começaremos a falar com a população para não 
jogarem lixo nas ruas”, lembra Massato.

Foram escolhidos córregos que deságuam em lagos urbanos, como por exemplo, o córrego do Sapateiro, 
que alimenta o lago do Ibirapuera. 

O programa encontra grandes dificuldades por causa de habitações ilegais, localizadas nas proximidades 
de diversos córregos, que atrapalham as obras. “A água envolve um problema social e de saúde, mas é uma 
grande satisfação cuidar e levar um produto tão importante para a população”, afirma Massato.

onde a empresa fornece água por 
atacado e disponibiliza o trata-
mento de esgoto (Santo André, 
São Caetano, Diadema, Mauá, 
Guarulhos e Mogi das Cruzes).

 De acordo com a Lei 11445, a 
Sabesp tem o prazo legal até 2010 
para formalizar um programa de-
talhado para a prestação do ser-
viço.  Por outro lado, a mesma lei 
não define a titularidade do servi-
ço de saneamento básico nas regi-
ões metropolitanas brasileiras. Ou 
seja, ainda não está definido qual 
será o organismo governamental 
competente para cuidar da gestão 
do saneamento nessas regiões. A 
dúvida sobre a titularidade fica en-
tre o município, o Estado, ou até 
mesmo um formato compartilha-
do entre os dois. A decisão será 

anunciada pelo Supremo Tribunal 
Federal, que já anunciou tendência 
para a gestão compartilhada entre 
os municípios e o Estado.

Paulo Massato, diretor 
Metropolitano da Sabesp, fala 

sobre a Lei 11445.

Planejamento Estratégico da ABES Nacional é apresentado em São Paulo
 

No mês de novembro, a ABES, seção São Paulo, promoveu a apresentação do Planejamento Estratégico 
da ABES Nacional para seus diretores e associados. O evento, que contou com a presença da presidente da 
ABES Nacional, Cassilda Teixeira de Carvalho, mostrou o plano que contempla a visão, a missão e os valores 
da  entidade em âmbito federal.

Para o presidente da ABES/SP, Sergio Parreira, “esta reunião foi a oportunidade de alinharmos as ações 
estratégicas da entidade”.

tável” e teve a formação de grupos 
de trabalho que discutirão revisões 
para a portaria 518/04 que trata dos 
procedimentos e responsabilidades 
no controle e vigilância da qualidade 
da água para consumo humano. No 
final do processo, os grupos forma-
lizarão um documento a ser enviado 
ao Ministério da Saúde.

Roseane Lopes de Souza, vice-
coordenadora da Câmara Técnica 
de Saúde Pública, diz o que espera 
da revisão da portaria: “Que seja 
uma legislação factível para o Bra-
sil, que tenha uma visão de risco à 
saúde pública e que trabalhe com 
a bacia hidrográfica, como base de 
modelo de gestão”.



Nesta edição, o Infor-
me ABES/SP entrevista 
Wanderley Paganini, 

superintendente de Gestão Am-
biental da Sabesp que nos falou 
sobre os projetos da superinten-
dência, como é o caso da 2ª eta-
pa do Projeto Tietê, concluída no 
final de 2008, que ampliou as re-
des coletoras e interceptores para 
transportar os esgotos às esta-
ções de tratamento construídas 
durante a 1ª etapa. 

“Todo o trabalho somente é 
válido se as residências estiverem 
conectadas às redes construídas. 
Além disso, a conscientização é 
outro fator fundamental”, afirma 
Paganini, ressaltando que gran-
de parte da poluição acumulada 
na bacia do rio Tietê não vem de 
redes de esgoto, mas sim do lixo 
jogado nas ruas. “Todos os dias, as 
águas do Tietê recebem toneladas 
de sacolas plásticas, garrafas, latas 
e outros tipos de lixo abandona-
dos por moradores. Em 2015, esse 
lixo deverá ser o principal vilão da 
poluição na bacia do Tietê”. 

Com a conclusão da 2a etapa, a 
mancha poluidora teve um recuo de 
160 km no interior paulista, devol-
vendo a fauna e a flora ao rio Tietê, 
possibilitando que alguns morado-
res voltassem a viver da pesca. 

O superintendente chama a 
atenção para uma das grandes 

preocupações das empresas que é 
o destino dos esgotos provenien-
tes do processo produtivo. Para 
atender esta necessidade, a Sa-
besp preparou-se para receber e 
tratar os esgotos não-domésticos 
por meio do Programa de Recebi-
mento de Esgotos Não Domésti-
cos - PREND – que foi instituído no 
final dos anos 80 e regulamentado 

Wanderley Paganini 
fala sobre projetos 
ambientais da Sabesp
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em 1993. O Serviço PREND consis-
te no recebimento, coleta e trata-
mento dos esgotos não domésti-
cos e domésticos (fossas sépticas 
e caixa de gordura), que poderão 
ser encaminhados, por rede ou 
caminhão, para tratamento nas 
unidades de tratamento de esgo-
tos da Sabesp, juntamente com os 
esgotos domésticos.

Wanderley Paganini, superintendente de 
Gestão Ambiental, aborda as questões 
relacionadas aos projetos na área de 
esgotos, entre outros assuntos.

Informe ABES/SP - Há quanto 
tempo existe uma área de Meio 
Ambiente dentro da Sabesp? 
Wanderley Paganini – A Sabesp 
já possuía uma Política Institucio-
nal Ambiental datada de 1998. Em 
fevereiro de 2007, houve a cria-
ção da Superintendência de Ges-
tão Ambiental, tendo como uma 
das primeiras providências a revi-
são e a atualização dessa política, 
dando origem à nova Política de 
Meio Ambiente. Nesse processo, 
buscou-se a participação da socie-
dade e uma abordagem sistêmica 
do meio ambiente, permitindo o 
planejamento integrado e a sus-
tentabilidade dos processos nas 
dimensões econômica, ambiental 
e social e o uso sustentável dos re-
cursos naturais. 

Informe ABES/SP - Quais são os 
principais objetivos dessa superin-
tendência e os principais projetos? 
Wanderley Paganini - A Supe-

rintendência tem 
como objetivo 
conduzir as ativi-
dades de plane-
jamento, gestão, 
desenvolvimento 
e controle am-
biental de ma-
neira integrada, 
na Companhia. 
Para atingir os 
objetivos propos-
tos, vários proje-
tos e ações estão 
em andamento, 
simultaneamen-
te, na empresa, 
tais como: um 
programa per-
manente de ca-
pacitação e de-
senvolvimento 
para os técnicos 
envolvidos di-
retamente com 
as questões am-
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bientais; estabelecimento de um 
plano de obras a partir da visão 
global da empresa, de modo a 
buscar recursos e prazos exequí-
veis para a realização das obras 
necessárias; orientação das ações 
ambientais da Sabesp para que as 
obrigações e compromissos fir-
mados estejam em consonância 
com os Termos de Ajustamento 
de Conduta – TAC’s e Acordos Ju-
diciais firmados com as Promoto-
rias Públicas de vários municípios. 
A Sabesp deverá certificar até o 
final de 2010, com a ISO 14001, 
10% das Estações de Tratamento 
de Água e/ou Estações de Trata-
mento de Esgotos, totalizando 65 
unidades operacionais. Além des-
tas ações, a Sabesp possui outras 
iniciativas como a manutenção de 
viveiros de mudas, Programa de 
Uso Racional da água (PURA), Pro-
grama de Recebimento de Esgotos 
Não Domésticos (PREND), água de 
reúso etc..
 
Informe ABES/SP -  Quais ações 
a Superintendência de Gestão 
Ambiental (e a Sabesp) desenvol-
ve para envolver a população nas 
responsabilidades ambientais? Isto 
tem sido satisfatório? 
Wanderley Paganini - Elas se des-
tinam principalmente ao público 
infanto-juvenil, alunos de escolas 
públicas e particulares, professo-
res e comunidades de baixa ren-
da. Esses projetos são altamente 
satisfatórios, o que é mais um in-
centivo para a empresa aperfeiço-
ar e ampliar essas iniciativas. Po-
demos mencionar, por exemplo, 
os projetos:  Sabesp nas Escolas, 
Clubinho Sabesp, Sabesp Ensina, 
Educando para a Cidadania, visi-
tas monitoradas, dentre outros, 
que envolvendo aproximadamen-
te 800 mil pessoas no Estado, du-
rante o ano de 2008. Ainda neste 
semestre, será realizado o 1º Se-
minário de Educação Ambiental 

Sabesp, para o qual está previsto 
o lançamento do PEA Sabesp e de 
seus documentos de referência: 
o PE – Procedimento Empresarial 
para Educação Ambiental, o “Guia 
de Educação Ambiental Sabesp” 
e “Referências Empresariais para 
Educação Ambiental”. Esse semi-
nário será o início do processo 
de mobilização das pessoas trei-
nadas para a implantação do PEA 
Sabesp.
 
Informe ABES/SP - O que falta 
fazer para que as pessoas colabo-
rem mais com a preservação do 
meio ambiente?
Wanderley Paganini - Isso só 
será possível a partir da ampla 
compreensão e vivência desses 
processos. Para acrescentar no-
vas informações e novos costu-
mes ao cotidiano das pessoas é 
necessário tomar como ponto de 
partida os seus velhos hábitos e 
conhecimentos, e então ensinar o 
novo, mostrar resultados. As fer-
ramentas a serem utilizadas já são 
bem conhecidas: palestras infor-
mativas, oficinas de coleta sele-
tiva, horta comunitária, mutirões 
de limpeza e atividades lúdicas, 
porém, os projetos deverão ser 
abordados de maneira adequada 
aos vários públicos-alvo.
 
Informe ABES/SP - Há partes da 
estrutura da Superintendência de 
Gestão Ambiental  em outras cida-
des/regiões do estado? 
Wanderley Paganini - Para aplicar 
os procedimentos, metodologias e 
orientações de cunho corporativo, 
sem deixar de considerar as pecu-
liaridades e as características es-
pecíficas de cada região de atua-
ção da Sabesp, a Superintendência 
de Gestão Ambiental implantou 
20 “Núcleos de Gestão Ambiental” 
– NGAs - nas Unidades de Negó-
cio que compõem a administração 
descentralizada da empresa. 
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Análise Microbiológica da Água para 
Abastecimento Público

16/07
e

17/07

Não sócio: R$ 530,00
Sócio: R$ 450,00

Não Sócio Estudante: R$ 265,00
Sócio Estudante: R$ 200,00

Nelson Luiz da Silva

Coleta e Análise do Fito plâncton com 
ênfase em Cianobactérias e 

Cianotoxinas

17/06
a

19/06

Não sócio: R$ 530,00
Sócio: R$ 450,00

Não Sócio Estudante: R$ 265,00
Sócio Estudante: R$ 200,00

Fernando Antônio Jardim

Técnicas de Tratamento e Controle de 
Efluentes Industriais

03/08
a

 07/08

Não sócio: R$ 650,00
Sócio: R$ 580,00

Não Sócio Estudante: R$ 325,00
Sócio Estudante: R$ 250,00

Benedito Aparecido dos Santos 
Rodrigues

A ABES/SP apresenta a programação de cursos para 2009 de algumas subseções.
Maiores informações no site www.abes-sp.org.br

Análises Microbiológicas em ETE de Lodos 
Ativados

18/05 
a 

19/05

Não sócio: R$ 700,00
Sócio: R$ 600,00

Não Sócio Estudante: R$ 600,00
Sócio Estudante: R$ 500,00

Carlos Henrique Banduk 
Abrahão

Análises Bacteriológicas para Águas de 
Abastecimento Público

20/05 
a 

22/05

Não sócio: R$ 600,00
Sócio: R$ 500,00

Não Sócio Estudante: R$ 500,00
Sócio Estudante: R$ 400,00

Luis Antônio Salomão

Projeto e dimensionamento de redes de 
água potável

04/06 
a 

05/06

Não sócio: R$ 800,00
Sócio: R$ 600,00

Não Sócio Estudante: R$ 600,00
Sócio Estudante: R$ 500,00

Aparecido Vanderlei Festi

Ensaios de Cor, pH, Turbidez, Fluoretos e 
Cloro Residual Livre adaptados

para Laboratórios com Sistema de Quali-
dade segundo a ISO/IEC 17025

24/06 
a 

26/06

Não sócio: R$ 600,00
Sócio: R$ 420,00

Não Sócio Estudante: R$ 300,00
Sócio Estudante: R$ 210,00

Luis Antônio Salomão/ Josimar 
Augusto Campos / Claudia 

Regina A. Poloni Crisol / Márcia 
Aparecida Bortoliero

Coleta e Preservação de Amostras de Água 
e Esgoto

01/07 
a 

03/07

Não sócio: R$ 650,00
Sócio: R$ 455,00

Não Sócio Estudante: R$ 325,00
Sócio Estudante: R$ 228,00

Orlando Antunes Cintra Filho / 
Luis Antônio Salomão / Josimar 

Augusto Campos

Interpretação de resultados e correlações 
de ensaios de parâmetros

físico-químicos e microbiológicos para 
Controle de Qualidade de Águas

14/07 
a 

15/07

Não sócio: R$ 700,00
Sócio: R$ 490,00

Não Sócio Estudante: R$ 350,00
Sócio Estudante: R$ 245,00

José Mauro F. Bonucci

Auditoria Interna em Laboratórios – Em 
São Paulo

19/08 
a 

21/08

Não sócio: R$ 850,00
Sócio: R$ 595,00

Não Sócio Estudante: R$ 425,00
Sócio Estudante: R$ 298,00

Orlando Antunes Cintra Filho / 
Josimar Augusto Campos

RELAÇÃO DE CURSOS ABES/FRANCA

RELAÇÃO DE CURSOS ABES/LINS


