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Câmara Ambiental

Consciência e Inserção Social

O vice-pre-
sidente da 
ABES/SP, Li-
neu Andrade 
de Almeida, 
foi eleito pre-

sidente da Câmara Ambiental do 
Setor de Saneamento da Cetesb, 
durante o Seminário das Câmaras 
Ambientais da Atividade Produti-
va, ocorrido na sede da Cetesb no 
dia 28 de novembro de 2007. 

A criação desta Câmara tem 
como objetivo ampliar o diálogo 
do órgão ambiental de São Pau-
lo com as instituições represen-
tativas do setor, para aprofundar 
questões de interesse mútuo e 
desenvolver propostas conjuntas. 
Sua atuação abrange os siste-
mas públicos de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitá-
rio, lodos gerados em Estação de 
Tratamento de Águas (ETA) e Es-
tação de Tratamento de Esgotos 
(ETE), e drenagem urbana. 
Serão realizados trabalhos 
em parceria com a Câmara 
Ambiental da Construção e 
do Setor de Resíduos, entre 
outras, nos assuntos que in-
teressem a ambas.

Entre as propostas in-
dicadas para o início dos 
trabalhos estão a gestão 
de lodos gerados em ETE e 
ETA; recebimento de lodos 
e efluentes por caminhão 
e/ou por lançamento em 
rede; regulamentação da 
Unidade Geradora de Lodo 
(UGL); aplicação da legisla-

ção em vigor (com prioridade para 
a CONAMA 357/2005); inovação 
tecnológica; operação e manu-
tenção de sistemas de esgotos 
sanitários; planejamento, prioriza-
ção e implantação de sistemas de 
esgotamento sanitário; aplicação 
de efluentes no solo e reuso; pro-
teção das águas subterrâneas; 
discussão de procedimentos para 
licenciamento dos sistemas de 
saneamento;  regulamentação da 
Lei Estadual de Resíduos Sólidos 
e procedimentos relacionados ao 
tema saneamento; interfaces com 
a política nacional de resíduos só-
lidos; regulamentação da política 
nacional do saneamento e de-
senvolvimento de estratégias de 
divulgação dos trabalhos e produ-
tos da Câmara.

A Câmara é presidida pela 
ABES e a Cetesb é a Secretaria 
Executiva. As outras entidades 
que compõem a Câmara são: a 

Vice-presidente da ABES/SP, Lineu Andrade de Almeida, é escolhido para presidência da 
Câmara Ambiental de Saneamento

Associação Brasileira de Águas 
Subterrâneas (ABAS); Associa-
ção Brasileira das Concessioná-
rias Privadas de Serviços Públi-
cos de Água e Esgoto (ABCON); 
Associação das Empresas de 
Saneamento Básico Estaduais 
(AESBE); Associação Paulista das 
Empresas de Consultoria em Sa-
neamento (APECS); Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Ma-
teriais e Equipamentos para Sa-
neamento, Edificações, Energia e 
Irrigação (ASFAMAS); Associação 
Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento (ASSEMAE); Fe-
deração das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP); Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imó-
veis Residenciais e Comerciais de 
São Paulo (SECOVI-SP) e o Sin-
dicato Nacional das Indústrias de 
Equipamentos para Saneamento 
Básico e Ambiental (SINDESAM). 

A Associação Brasileira das 
Empresas de Diagnóstico e 
Remediação do Solo e Águas 
Subterrâneas (AESAS) fará 
parte da Câmara como enti-
dade convidada. 

Durante a cerimônia de 
instalação da Câmara Am-
biental, estiveram presentes o 
presidente da ABES/SP, Sér-
gio Parreira, o secretário do 
Meio Ambiente, Xico Grazia-
no e o presidente da Cetesb, 
Fernando Rei. A primeira reu-
nião da Câmara após sua ins-
talação ocorreu no dia 13 de 
dezembro de 2007. 

ABES/SP participa da Câmara Ambiental 
de Saneamento da Cetesb

Atualmente, diversos paí-
ses e regiões no mundo 
sofrem com a escassez 

de água. Estima-se que cerca de 
um terço da população mundial 
vive em países com moderada 
ou severa falta de água e que 
em 2025 dois terços estarão 
com alguma restrição para o 
seu uso. Pensando nisto, é cada 
vez maior nossa obrigação com 
a recuperação da qualidade das 
águas por meio do tratamento 
dos esgotos.

Nesse sentido, também é de 
suma importância que a disposi-
ção final dos resíduos sólidos seja 
executada de forma adequada, 
por ser grave agente poluidor 
dos mananciais. A grande quan-
tidade de lixo gerado precisa ser 
alocada em imensos aterros sa-
nitários, no lugar dos nefastos li-
xões. Uma boa e, cada vez mais 
viável solução, é o investimento 
em coleta seletiva. Ela é uma al-
ternativa ecológica e economica-
mente viável que desvia do desti-
no em aterros sanitários ou lixões 
os resíduos sólidos que podem 
ser reciclados. Vidro, papel, alu-
mínio e outros materiais podem 
ser aproveitados novamente pela 

indústria. De tudo que é produzi-
do no país, apenas 8% é recicla-
do, de acordo com a Associação 
Brasileira de Embalagens. Esta é 
uma frente de trabalho que deve 
ser desenvolvida detalhadamen-
te daqui por diante, pois além 
de evitar a produção de novos 
materiais, gera renda e oportu-
nidades para a população menos 
favorecida. Investir em educação 
ambiental, incluindo aulas de 
meio ambiente na grade curri-
cular de crianças e jovens é uma 
outra forma de desenvolver atitu-
des ecologicamente corretas nas 
próximas gerações e ainda pre-
servar nosso meio ambiente.

A ABES tem discutido muito a 
questão em congressos e semi-
nários, visando conscientizar a 
sociedade para o problema, bem 
como buscar as tecnologias mais 
adequadas e atualizadas para 
a solução da questão. Uma das 
bandeiras da entidade é apoiar 
as iniciativas de criação de coo-
perativas de catadores que atu-
am na reciclagem de materiais e 
com isto reduzir o despejo dos re-
síduos nos aterros, aumentando 
sua vida útil e poupando o meio 
ambiente. Para se ter uma idéia, 
cada tonelada de papel reciclado 
poupa a derrubada de 20 árvo-
res. Este trabalho fora das coope-
rativas é executado em condições 
extremamente precárias. Famí-
lias trabalham misturadas ao lixo, 
em situação de vulnerabilidade e 
alto risco, inclusive crianças, po-
dendo contrair doenças graves. 

Além desses problemas sanitários 
não existe perspectiva alguma de 
integração social como cidadãos 
dignos e com direito a um futuro 
menos incerto e mais feliz.  

As cooperativas possibilitam 
a coleta de materiais de for-
ma mais profissional, por meio 
de veículos automotores iden-
tificados, evitando o transpor-
te perigoso e desumano destes 
resíduos pelos carroceiros. As 
vantagens indiretas destas orga-
nizações justificam o apoio dos 
órgãos públicos, principalmente 
das prefeituras, fornecendo sub-
sídios para o início de seu funcio-
namento com a viabilização do 
local, instalações elétricas, estei-
ras para separação de materiais, 
prensas, aluguel de veículos de 
coleta, treinamento, apoio legal, 
vestimentas adequadas, dentre 
outras ferramentas. Com o tem-
po e o próprio trabalho, estas 
cooperativas terão receitas sufi-
cientes para cobrir os custos ope-
racionais, gerando renda para 
os catadores, e possibilitando a 
inserção social dos cooperados.

Convidamos a todos para 
pensar sobre o assunto e agir em 
prol de nossa sociedade.

Boa leitura!

Sérgio Pinto Parreira
Presidente da ABES/SP
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No último dia 10 de dezembro, 
a ABES Nacional, em parceria 
com a Sabesp e apoio do Comi-
tê Nacional de Resíduos Sólidos 
da ABES e da Câmara Técnica de 
Resíduos Sólidos da ABES/SP, 
realizou o 2º Seminário Regional 
Sudeste sobre Resíduos Sólidos. 
O evento teve como objetivo de-
bater o Projeto de Lei 1991/07 que 
estabelece a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, abordando as 
dificuldades e os desafios de con-
solidar instrumentos legais para 
fomentar ações, práticas e mode-
los adotados no setor. 

Participaram do seminário, o 
diretor do Departamento de Am-
bientes Urbanos do Ministério do 
Meio Ambiente, Silvano Silvério 
da Costa, os deputados Arnal-
do Jardim (federal) e Rodolfo da 
Costa e Silva (estadual), além do 
presidente da ABES Nacional, 
José Aurélio Boranga e a coorde-
nadora do Fórum Lixo e Cidada-
nia do Estado de São Paulo, Ana 
Lúcia Brasil.

Arnaldo Jardim, coordenador 
de Resíduos Sólidos da Frente 
Parlamentar Ambientalista, abriu a 
primeira palestra do encontro, inti-
tulada “A Experiência do Estado 
de São Paulo e a Visão da Câme-
ra dos Deputados”, defendendo a 
instituição da política nacional de 
resíduos sólidos. 

O representante do Ministério 
do Meio Ambiente, Silvano Silvé-
rio da Costa, abriu a segunda pa-
lestra, “O Projeto de Lei 1991/07”, 
que estabelece diretrizes nacio-
nais para o setor de resíduos sóli-
dos, fazendo um panorama da po-
lítica. Ele apresentou dados sobre 
reciclagem de alumínio, embala-
gens PET, vidro e outros materiais 
no país e informou que o repasse 
de verbas do Ministério será feita 
por meio de consórcios formados 
entre Estado e municípios. Refor-
çou, ainda, que a discussão deve 
se concentrar sobre a cobrança 
do serviço de coleta.

Na segunda fase, o encontro 
reuniu representantes dos Estados 
que compõem a Região Sudeste 

para realizar um diálogo sobre as 
políticas públicas de resíduos só-
lidos. O superintendente de Qua-
lidade Ambiental da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro, Walter Plácido Teixei-
ra Junior, traçou um panorama da 
questão e propôs um canal de de-
bates contínuos entre os Estados, 
uma vez que a região Sudeste é 
a maior produtora de resíduos 
sólidos do país. Teixeira Junior 
propôs, inclusive, que a ABES en-
cabeçasse esta iniciativa, por seu 
trabalho sério, competente e am-
plamente reconhecido no âmbito 
nacional.  

“Acredito que a sugestão para 
que a ABES encabece um fórum 
de debates sobre a questão dos 

Evento, realizado na sede da Sabesp, contou com profissionais da área, políticos e especialistas

ABES promove 2º. Seminário Regional Sudeste 
sobre Resíduos Sólidos

Mestres de cerimônia 
por um dia

A Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES/SP, 
coordenadora e idealizadora do Seminário, encontrou 
uma forma de inserir no evento profissionais fundamen-
tais para a resolução do problema dos resíduos sólidos. 
Para recepcionar os presentes e dar início ao encontro, 
foi convidado o gari Moysés Ferreira Aniceto, da EcoUr-
bs, para ser o mestre de cerimônias. Ele falou um pouco 
da profissão e do orgulho que sente em desempenhar 
um papel tão importante na cidade de São Paulo.  

Na segunda parte do evento, foi a vez de Carlos 
Henrique Nicolau, catador de recicláveis e membro 
do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis 
(MNCR), dar continuidade aos trabalhos.

Roseane de Souza, coordenado-
ra da Câmara Técnica de Resí-

duos Sólidos da ABES/SP

resíduos na região Sudeste foi o 
ponto alto deste encontro, pois nos 
mostra, mais uma vez, que nosso 
trabalho dá resultados”, disse Ro-
seane de Souza, coordenadora 
da Câmara Técnica de Resíduos 
Sólidos da ABES/SP e uma das 
organizadoras do evento. 

A coordenadora do Grupo de 
Trabalho de Consolidação da Po-
lítica Estadual de Resíduos Só-
lidos, do Departamento de Apoio 
Técnico da Presidência da Ce-
tesb, Lady Virginia Traldi Meneses, 
também falou sobre a questão em 
São Paulo, enfatizando que o Es-
tado já tem uma lei sobre resíduos 
sólidos e que o setor está apenas 
no aguardo de uma regulação. A 
diretora Técnica da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos do Espírito Santo, 
Sueli Passoni Tonini, também es-
teve presente e abordou a ques-
tão no seu Estado. 

Moysés Ferreira Aniceto, da EcoUrbs

O Seminário abordou os desafios enfrentados pelo setor

Carlos Henrique Nicolau, 
do MNCR
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No dia 13 de dezembro, a Sabesp, com o apoio da ABES/SP 
e da AESabesp,  realizou mais uma audiência de inovação com 
o título “Utilização dos Tubos de Polietileno em Sistemas de Dis-
tribuição de Água”, com o objetivo de conhecer e utilizar novas 
ferramentas para melhorar os serviços de saneamento ofereci-
dos à população. 

O foco foi apresentar aos técnicos participantes as formas de 
utilização dos tubos de polietileno em sistemas de distribuição 
de água. Apesar de já ser amplamente utilizado, o produto está 
passando por mudanças em sua forma de aplicação, inclusive, 
com destaque para a criação de 
uma norma específica. Os tubos já 
são usados em adutoras, redes de 
distribuição de água, de gás com-
bustível, emissários e travessias 
subaquáticas. 

Em outubro, a audiência de ino-
vação, realizada no dia 26, teve 
como tema “Membrana Filtrante 
para ETA, ETE e Água de Reuso” 
e no dia 11 de dezembro foi abor-
dada a “Gestão de Telemetria na 
Leitura dos Hidrômetros”.

Audiência de Inovação 
tem sua 6ª edição

Entre os dias 25 e 29 de novembro aconteceu em Brasília 
a 3ª Conferência Nacional das Cidades, que teve como lema 
“Desenvolvimento Urbano com Participação Popular e Justiça 
Social” e como tema “Avançando na Gestão Democrática das 
Cidades”. O evento contou com representantes das seções es-
taduais da ABES no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Distri-
to Federal e São Paulo, liderados pelo presidente nacional, José 
Aurélio Boranga.

Foi justamente por intermédio das 1ª e 2ª conferências, rea-
lizadas em 2003 e 2005, respectivamente, que foram formadas 
as bases de discussões para a construção da Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Urbano – PNDU. O representante da 
ABES/SP, o diretor Antonio Carlos da Costa Lino, explicou que 
a terceira edição da conferência teve como objetivo promover a 
reflexão acerca de como as políticas e investimentos nos três 
níveis de governo, na área da política urbana, estão contribuindo 
para reverter a lógica da desigualdade e da exclusão. 

Terceira Conferência das 
Cidades acontece em Brasília Diretor da ABES/SP 

é indicado para o 
Conselho de Apoio 
à Implementação 

do Rodoanel

O engenheiro e diretor da ABES/
SP, Pedro Luis Ibrahim Hallack, foi 
indicado membro do Conselho de 
Apoio à Implementação do Rodo-
anel Mário Covas, Trecho Sul. O 
conselho auxiliará os técnicos do 
projeto nas questões referentes a 
este trecho, iniciado em maio de 
2007, com previsão de término 
para 2010. Serão ao todo 61,4 Km 
de extensão e um custo total de 
R$ 3,6 bilhões. Com a conclusão 
deste trecho, todos os caminhões 
do Sul do país e do interior de 
São Paulo (via Trecho Oeste) vão 
acessar a rodovia Anchieta de for-
ma muito mais rápida.  

Já estão abertas as inscrições 
para os cursos oferecidos pela 
ABES/SP em parceria com a 
Comcursam, e pelas subseções 
em todo o Estado. Informações 

podem ser obtidas no site
www.abes-sp.org.br

Reuso de água em 
empreendimentos comerciais 

é tema de mesa redonda

No último dia 15 de janeiro, dez empresas que fazem par-
te do Pólo Petroquímico do ABC firmaram uma parceria com a 
Sabesp para utilizar água de reuso. O projeto, que atende pelo 
nome Aquapolo Ambiental, visa captar a água resultante do tra-
tamento de esgoto, da Sabesp, e levar até o Pólo. A previsão é 
de que até o final de 2009 toda água industrial utilizada pelas 
empresas seja proveniente de reuso.

Orçado no valor de R$ 130 milhões, o projeto Aquapolo Am-
biental será o maior projeto de 
água de reuso do Brasil e um 
dos maiores do mundo. A água 
de esgoto trata- da pela Sabesp 
será encami- nhada até o 
Pólo Petroquí- mico por meio 
de um duto de aço carbono 
com 16,5 Km de extensão, com 
capacidade de transporte de 
até mil litros por segundo, cor-
tando as cidades de São Paulo, São Caetano e Santo André.

Para se ter uma noção da importância do projeto, hoje a Sa-
besp reaproveita cerca de 780 milhões de litros de água por mês, 
proveniente de esgoto tratado, volume suficiente para abastecer 
toda a população do município paulista de Taubaté. De acordo 
com o presidente da Sabesp, Gesner José de Oliveira Filho, atu-
almente as petroquímicas pagam, em média, R$ 9,00 por metro 
cúbico de água. Já com a água de reuso este valor ficará em 
menos de R$ 1,00 o metro cúbico.

Pólo Petroquímico firma 
parceria com a Sabesp para

 reuso da água

O diretor da ABES/SP, Paulo Cesar Accioli Nobre, esteve, no 
último dia 11 de dezembro, na sede da editora Pini, para partici-
par de uma mesa redonda, promovida pela revista Construção 
Mercado, sobre os sistemas de reuso de água em empreendi-
mentos comerciais. 

Abertas as 
inscrições para os 
cursos da ABES/SP 

e subseções

São Paulo

Março
- Responsabilidade Criminal e Am-
biental 
- Desinfecção, Limpeza e Proteção 
de Reservatórios
- Tratamento de Água para Uso In-
dustrial -  Reuso e Potabilização
Abril
- Noções de Hidráulica e Hidrometria 
para Sistemas de Água e Efluentes
- Tratamento e Disposição de Lodos 
Gerados em ETA e ETE - Operação 
e Controle

Franca
Março 
- Análises de DBO e DQO 
Abril
- Coleta e Preservação de Amostras 
de Água e Esgotos

Jales
Abril
- Gestão de Resultados, Indicadores 
e Melhorias em Empresas de Sane-
amento

Lins
Abril
- ISO -14000

Orçado no valor de 
R$ 130 milhões, o pro-
jeto Aquapolo Ambien-
tal será o maior projeto 
de água de reuso do 
Brasil e um dos maio-
res do mundo. 

Técnicos discutem melhorias para o saneamento.
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Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento 
contempla os melhores de 2007

Evento realizado em novembro contemplou as empresas que se destacaram 
por seus trabalhos na área

em categorias, sendo o Nível I – Troféu Bronze; Ní-
vel II – Troféu Ouro e Troféu Prata; Nível III – Tro-
féu Platina; e Distinção - “Certificado Compromisso 
com Excelência”, que tem como meta captar práti-
cas inovadoras e disseminá-las como exemplo a ser 
seguido no setor. Durante o processo, as empresas 
participantes passam por uma série de treinamentos 
e cursos de capacitação para aplicação das técnicas 
de gestão e qualidade. 

De São Paulo, a Sabesp conquistou três troféus 
– sendo um Platina, pela Unidade Negócio Leste, um 
troféu Prata, pela Unidade de Negócio Centro, e um 
bronze, pelo Escritório Regional Osasco. A Sabesp 
recebeu, ainda, cinco certificados “Compromisso com 
Excelência”: Unidade de Negócio de Produção de 
Água da Metropolitana, Unidade de Negócio Sul, Uni-
dade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Re-
gião Metropolitana, Unidade de Negócio Oeste e Uni-
dade de Negócio Norte, da Diretoria Metropolitana. 

No último dia 22 de novembro, a ABES Nacional 
realizou, em São Paulo, no Memorial da América La-
tina, mais uma edição do Prêmio Nacional da Quali-
dade em Saneamento. A 16ª edição do evento pre-
miou as empresas do setor que realizaram, durante 
o ano, as melhores e mais inovadoras práticas de 
gestão, reconhecendo, assim, a excelência nos ser-
viços e o reflexo destas ações na qualidade de vida 
da sociedade. O objetivo da premiação é estimular 
a prática de técnicas de gestão compatíveis com as 
tendências internacionais, reconhecer experiências 
bem-sucedidas que utilizam a metodologia e promo-
ver o intercâmbio das melhores práticas. 

Este ano participaram 28 empresas candidatas da 
esfera de saneamento ambiental dos maiores esta-
dos brasileiros, entre eles, Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
Os processos de avaliação do PNQS são divididos 


