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Veja os detalhes do evento que reuniu 60
profissionais do saneamento para discutir

os Novos Desafios do Saneamento
Ambiental em São Paulo e no Brasil.

Páginas 4 e 5

Seminário Nacional de
Transportes das Utilities,
organizado pela ABES/SP, será
realizado no final de agosto.
Veja como participar
do evento na página 5.

ABES/SP lança o livro
“Água e Poluição:Aspectos Físico-Químicos”.
Página 3.

Grupo de Cursos
Ensino e Pesquisa

lança uma série de cursos sobre
“Reúso de Água na Indústria” e

“Uso de Tecnologias Limpas
 na Indústria”.

Informações na página 6.

Café Opinião
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Saneamento ambiental - uma responsabilidade ambiental

Boa leitura!

Confira os cursos em parceria com a Comcursam.

          cursos

24 a 26 de abril R$ 700,00
Manutenção de rede de distribuição de água e

rede coletora de esgoto

Desinfecção limpeza e proteção de reservatórios 03 e 04 de maio R$ 550,00

Tratamento e disposição de lodos gerados em ETA e ETE -
operação e controle

03 a 06 de abril R$ 950,00Interpretação de resultados de análises de água efluentes

Tratamento de efluentes por processo de lodos ativados -
operação e controle

05 a 07 de junho R$ 700,00

19 a 21 de junho R$ 700,00

Noções de hidráulica e hidrometria para sistemas de
tratamento de água e efluentes 22 a 25 de maio R$ 950,00

Quais os desafios do saneamento ambiental para os próximos anos? Esta questão foi
amplamente discutida na primeira edição do Café Opinião, com a participação do presidente

da diretoria nacional da ABES, José Aurélio Boranga, que nos apontou como saneamento básico
e questões sociais estão diretamente relacionadas.

Os números trazidos por Boranga reafirmam o déficit do setor em termos de Brasil e nosso
compromisso para modificar este panorama. Por isso, o convidado para a segunda edição deste
evento, que tem como proposta reunir os profissionais da área para pensar e agir sobre as ações
do setor, será o deputado Rodolfo Costa e Silva que irá abordar a questão das legislações
recentemente aprovadas na Assembléia Legislativa de São Paulo.

Nesta edição,  você poderá conferir os detalhes do encontro com Boranga, bem como as
informações sobre o próximo evento.

Trazemos também informações sobre a iniciativa do grupo
coordenado pelos docentes, Pedro Caetano Sanches Mancuso
e Roque Passos Piveli, que propõe uma série de cursos visando
o aprimoramento profissional dos associados.

Você poderá conferir também os detalhes do próximo
Seminário Nacional de Transportes das Utilities, que será
realizado em São Paulo, em agosto, e a escolha da ABES/SP
para participar do Conselho das Cidades.

 data inscrição

Lineu  Almeida
Presidente da ABES/SP
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Livro sobre qualidade das
águas

 será lançado em março

Os professores Roque Passos Piveli e Mário Takayuki Kato
lançam o livro “Água e Poluição: Aspectos Físico-Químicos”,
voltado para os alunos de graduação, especialização e mestrado
em diversas áreas relacionadas ao saneamento ambiental, além
de profissionais de empresas de saneamento, órgãos ambientais
oficiais, departamentos de meio ambiente de indústrias e
empresas de consultoria.

A obra tem como objetivo ressaltar a importância da qualidade
da água para a sociedade e aborda as características físico-
químicas das águas naturais para abastecimento e residuárias,
associando-as com as variáveis de natureza biológica.

Piveli esclarece que, inicialmente, é feita uma revisão de
tópicos de química, diretamente aplicáveis ao saneamento e,
em seguida, são apresentados os diversos parâmetros de
qualidade das águas. Esses parâmetros são conceituados,
mostrando a aplicação deles no projeto e no controle operacional
de estações de tratamento de águas para abastecimento público,
industrial, de tratamento de esgotos e efluentes industriais, bem
como no controle da poluição dos rios e represas.

O livro também traz as técnicas de determinação em
laboratório e a remoção nos sistemas de tratamento, que tem
como proposta auxiliar na interpretação de laudos de análise e
critérios para avaliação do tratamento das águas.

O valor do livro é R$ 35,00  e poderá ser encontrado na livraria
virtual da ABES: www.abes-sp.org.br

Sobre os autores

É Doutor em Engenharia
Hidráulica e Sanitária,
pela Escola Politécnica da
USP. Atualmente, ministra
aulas no Departamento
de Engenharia Hidráulica
e Sanitária da Escola Po-
litécnica da USP.

É Doutor em Tecnologia
Ambiental pela Wage-
ningen, da Holanda. Atu-
almente atua como pes-
quisador no Grupo de Sa-
neamento Ambiental, da
ABESP/SP.

Mario Takayuki Kato

Roque Passos Piveli
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Boranga enfatiza diferenças sociais como
principal obstáculo do saneamento no Brasil

No último dia 13 de dezembro, ocorreu o primeiro Café Opinião
promovido pelo grupo de Comunicação da ABES/SP, coordenado
pelo engenheiro Antonio Carlos da Costa Lino, com a proposta
de discutir assuntos referentes ao saneamento ambiental no
Estado de São Paulo e no Brasil. O primeiro convidado foi o
presidente da ABES Nacional, José Aurélio Boranga.

Boranga abordou o tema “Novos Desafios do Saneamento
Ambiental em São Paulo e no Brasil”, enfocando a questão das
desigualdades sócio-econômicas, a falta de saneamento básico
e a escassez de recursos para melhorar este cenário no país.

O presidente apontou a falha existente no Brasil no que se refere
à má distribuição de renda e de recursos básicos, como o
tratamento de água e esgoto. O índice da população atendida
por rede de esgoto sanitário na região Norte é de 2,8%, na
Nordeste; 17,7%, na Sul; 26,1% e na Sudeste; 63,6%.

No Brasil, dos 40% da população atendida por rede de esgoto,
75,3% são moradores do Estado de São Paulo. No tocante aos
76,1% atendidos com rede de água, 95% habitam o Estado de
São Paulo, demonstrando os contrastes do setor.

O próximo Café Opinião ocorrerá no dia 23 de março e terá
como convidado o deputado Rodolfo Costa e Silva, que ministrará
a palestra sobre “Legislação atual na área de Saneamento”.

A programação inicia-se às 8 horas, com um café da manhã,
seguido da discussão com o deputado e um espaço para
perguntas. As atividades serão encerradas às 10 horas.

As vagas para o encontro são limitadas
em 50 pessoas. Os interessados devem se
inscrever, gratuitamente, na secretaria da
ABES/SP, pelo telefone (11) 3814-1872 ou
pelo e-mail: abes@abes-sp.org.br, ou
ainda na sede da ABES à Rua Costa
Carvalho, 234, Pinheiros.

Cerca de 60 profissionais, estudan-
tes e associados da ABES/SP par-
ticiparam da primeira edição do
Café Opinião.
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seminário nacional de
transportes das utilities

Seminário de Utilities ocorrerá em agosto

Nos próximos dias 30 e 31 de agosto e 1º
de setembro acontecerá o Seminário Nacional
de Transportes das Utilities,
promovido pela ABES/SP e
Fundação COGE. O evento
será realizado no Centro de
Convenções Imigrantes, em
São Paulo, e contará com
uma área interna de
4.500m². No local serão
montados estandes para ex-
positores apresentarem ve-
ículos e demais equipamen-
tos de transporte.

No encontro estarão repre-
sentadas empresas dos seto-
res de saneamento e elétrico.
Serão ainda convidadas ins-
tituições concessionárias de
serviços públicos do Brasil, como as empresas
dos setores de Telecomunicações, de Distribui-

ção de Gás, de Limpeza Urbana, de Iluminação
Pública e de Engenharia de Tráfego.

Participam também do
evento universidades,
autarquias, centros de
pesquisas, fabricantes de
veículos, autopeças, má-
quinas, equipamentos e
prestadores de serviços,
que também terão a opor-
tunidade de mostrar, em
seus  estandes, os produ-
tos e serviços de interes-
se dos participantes.

A organização e comer-
cialização do evento estão
sob responsabilidade da
empresa Marcelo Fontana

Promoções e Eventos.
Informações na ABES/SP (13) 3813-9626.

No último dia 30 de novembro, em Vitória (ES), aconteceu a premiação do PNQS 2004. O evento contou com a
presença de secretários de Estado, prefeitos, presidentes de empresas, entre outras autoridades e profissionais do
setor. Duas unidades da Sabesp receberam o Prêmio no nível II, com 500 pontos. As vencedoras foram a Unidade de
Negócio de Tratamento de Esgotos e a Unidade de Negócio Oeste.

Os premiados dos níveis I e II do PNQS receberam, além do troféu “Quiron” e do diploma, uma viagem internacional
para uma missão técnica à Holanda, em empresas consideradas benchmark no setor de saneamento.

O PNQS
Criado em 1997, o PNQS tem o objetivo de estimular ações de melhoria dos processos operacionais e gerenciais das
empresas de serviço de água, esgoto e lixo, melhorando assim a qualidade de vida da população.

O rigor dos critérios e as ferramentas oferecidas pela estrutura do prêmio levam as empresas a se prepararem para a
premiação,  praticamente o ano todo. Primeiramente, as empresas fazem uma auto-avaliação para saber se estão aptas
à premiação, depois elaboram um relatório de gestão, estabelecendo metas e propostas de melhorias.

Depois de inscritas, recebem visita de dois avaliadores externos que conferem todas as informações. Ao final do processo,
os examinadores apresentam um relatório com os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Uma banca de
examinadores, credenciada pela ABES, examina toda a documentação das concorrentes e dos auditores para definir os
vencedores. Nessa banca estão representadas as principais entidades ligadas ao saneamento ambiental no Brasil.

PNQS premia melhores atuações no saneamento
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Estão abertas as inscrições
para a primeira edição do Prê-
mio ANA. O concurso tem o
objetivo de valorizar as iniciati-
vas da sociedade que visam o
bom uso da água, asseguran-
do boa qualidade e em quan-
tidade suficiente do líquido
para as gerações atuais e fu-
turas. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas até o dia
22 de março.

As categorias do Prêmio ANA
são: Gestão de Recursos
Hídricos, Uso Racional de
Recursos Hídricos e Água
para a Vida. A primeira irá
destacar casos de aplicação
bem sucedida de instrumen-
tos de gestão em bacias
hidrográficas, estudos aca-
dêmicos, projetos de
capacitação, de comunica-
ção e divulgação.

de difusão, adesão, participa-
ção social e originalidade.

Os trabalhos serão julgados
pela comissão até 31 de maio,
como também a elaboração
do relatório final para a avalia-
ção. No dia 3 de julho serão
divulgados no site
www.ana.gov.br/premio/
default.htm os vencedores e o
local da premiação, que ocor-
rerá no dia 17 de julho.

As inscrições devem ser fei-
tas por remessa postal re-
gistrada, endereçada à Co-
missão Organizadora do
Prêmio ANA, no seguinte
endereço:
Agência Nacional de
Águas - ANA
Setor Policial Sul, Área 5, Qua-
dra 3, Bloco M - 70.610-200 -
Brasília – Distrito Federal

Na categoria Uso Racional de
Recursos Hídricos serão pre-
miadas as iniciativas referentes
ao uso da água em processos
produtivos, o combate ao des-
perdício e a poluição de recur-
sos hídricos. Já na categoria
Água para a Vida, o destaque
volta-se para as ações de
conscientização da sociedade
sobre o valor da água para a
promoção do desenvolvimen-
to sócio-econômico.

O vencedor de cada categoria
será premiado com um troféu.
Aos outros finalistas serão con-
cedidos certificados para com-
provar a posição de finalista. Os
critérios a serem avaliados pela
comissão julgadora são:
efetividade, impactos social,
cultural e ambiental, potencial

prêmio ANA○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

Com a finalidade de capacitar os seus profissionais, a ABES oferece os cursos Produção Mais
Limpa e Reúso e Uso Racional da Água na Indústria.

O primeiro será ministrado pelos professores, Tânia Mara Tavares Gasi, Carlos Roberto dos
Santos e Edson Ferreira, em oito módulos, com duração de quatro horas cada um.

O segundo curso tem como principal objetivo preparar os alunos para a implantação de
programas de reúso e uso racional de águas industriais. Ele será desenvolvido em sete
módulos, com duração de quatro horas cada. Os professores serão Pedro Mancuso, Milton
Tsutya, José Roberto Copini Blum, Sônia Nogueira e Doron Grull. As datas serão divulgadas
em breve no site da ABES/SP.

Cursos de capacitação aos associados

Agência Nacional de Águas promove prêmio
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Parceria para
cursos no Interior

A diretoria da ABES/SP
firmou uma parceria
com a Universidade de
Ribeirão Preto – AEAARP
para a disseminação do
conhecimento técnico,
por intermédio do de-
senvolvimento de um
programa de treinamen-
to e capacitação profis-
sional para os profissio-
nais ligados à área. Os

cursos serão realizados na Universidade e di-
vulgados no site da ABES/SP.

Seção paulista marca presença na
2ª Conferência Nacional das Cidades

Mensalmente, o gru-
po de trabalho de
L e g i s l a ç ã o
Ambiental passará a
se reunir na sede da
ABES para discutir
diversos assuntos li-
gados ao setor. As
palestras acontece-
rão toda última quin-
ta-feira do mês, das
18h às 20 horas, e a
programação pode ser conferida no site da
ABES/SP:  www.abes-sp.org.br.
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No último dia 1º de dezembro, em Brasília, aconteceu a 2ª
Conferência Nacional das Cidades. A ABES/SP foi
representada pelo engenheiro e diretor da entidade, Antônio
Carlos da Costa Lino, que atuou como secretário dos
trabalhos.  Estes foram presididos pela professora Wrana
Panizzi, tendo o professor Dr. Jair da Costa Silva, como relator.

A reunião definiu o grupo que irá integrar o Conselho das
Cidades. A ABES foi eleita juntamente com outras quatro
entidades titular do Conselho. Os critérios para a escolha
das entidades titulares e suplentes foram: representatividade,
abrangência territorial, atendimento às câmaras técnicas e
aos trabalhos de segmento, bem como as
interdisciplinaridades das entidades.

Grupo de Trabalho de
 Legislação Ambiental

oferece palestras mensais
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Presidente  Lineu Andrade de Almeida
Vice-Presidente Sadalla Domingos
Diretor José Carlos Karabolad
Diretor Luiz Arnaldo Pereira Mayer
Diretor Sérgio Pinto Parreira
Diretor Tânia Mara Tavares Gasi
Primeiro Tesoureiro Francisco José de Toledo Piza
Segundo Tesoureiro Ana Lúcia Brasil
Primeiro Secretário Pedro Caetano Sanches Mancuso
Segundo Secretário Antonio Carlos da Costa Lino

Conselho Fiscal Estadual Marcos Gorelik Ajzenberg, Milton de Oliveira, Roque Passos
Pivelli, Carlos Eduardo Tirlone, Pierre Ribeiro de Siqueira,
Sonia Maria de Lima Oliveira

Conselho Consultivo Augusto Tetsuji Matsushita, Dante Ragazzi Pauli,
Ivan Sobral de Oliveira, José Luiz Salvadori Lorenzi,
Maria Helena de Andrade Orth, Nercy Donini Bonato
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Catadores são remunerados pelo serviço
de coleta seletiva em Diadema

A Prefeitura de Diadema e a
Associação dos Catadores de
Diadema assinaram um termo de
parceria que concede aos
catadores de recicláveis do
município, o direito à remuneração
pelo trabalho de coleta seletiva
realizada na cidade.

Os catadores irão receber R$ 38,80,
por tonelada de material reciclável,
valor correspondente ao que a
prefeitura paga à empresa que
realiza a coleta convencional.
Atualmente, a coleta de lixo reciclável
é de 10 toneladas/mês.

A parceria possibilitará à Associação
de Catadores de Diadema
aumentar o número de pessoas que
trabalham na coleta seletiva.

O diretor do Departamento de
Limpeza Urbana, Ricardo Peres,
afirmou que a intenção da
Prefeitura é aumentar para 13, os
cinco pontos de recebimento de
coleta seletiva que Diadema
possui. O prefeito informou ainda
que pretende investir na coleta de
resíduos sólidos, como as
parcerias com entidades para a
coleta de entulho, principalmente
da construção civil.

A parceria foi assinada, em São

Paulo, pelo prefeito de Diadema

José de Filippi Júnior e o presidente

da Associação Pacto Ambiental,

José Alves, durante a reunião

realizada entre o presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, catadores de

material reciclável e moradores de

São Paulo.

O encontro contou ainda com a

presença de ministros, políticos

e o arcebispo de São Paulo,

Dom Cláudio Hummes.


