Fenasan 2007 redobra expectativas
de investimentos no setor

Nosso XVIII Encontro Técnico
evidencia propostas ambientais

A Fenasan 2007 - Feira Nacional de Materiais e Equipamentos para
Saneamento, a ser realizada entre 7 e 9 de agosto, conta com
expressivos reforços na sua edição de 2007, vindos de empresas e
entidades do setor de saneamento ambiental, que já ocupam
praticamente 2/3 do espaço disponível, do amplo Pavilhão Amarelo do
Expo Center Norte, em São Paulo.
Nesse ano, contaremos com um espaço diferenciado, pela primeira vez
estruturado dentro da Feira: a Ilha Sindesam - Sindicato Nacional das
Indústrias de Equipamentos para Saneamento Básico, que é uma
câmara setorial da Abimaq - Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos, com um efetivo trabalho de busca de
incentivos públicos e privados para o setor.
A Sabesp, a maior empresa de saneamento do País e uma das maiores
do mundo, ocupará uma área de 160m2, em meio às grandes
fornecedoras de serviços e equipamentos que costumam gerar um
satisfatório fluxo de negociações. Dessa forma, as expectativas para
2007 são animadoras, devido aos “grandes investimentos
contemplados no PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, ao
longo de 4 anos”, garantidos pelo Governo Federal.
A Fenasan ainda conta com o apoio institucional de mais de doze
associações e entidades, dentre elas a Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo), o CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura), o CRQ (Conselho Regional de Química), e Abimaq, entre
outras.
Informamos que, em compasso de total interação, a imprensa geral e
especializada receberam e muitas aproveitaram o material de
divulgação da Feira. E as empresas expositoras estão intercambiando
suas informações com nossa assessoria de imprensa e nosso site.

Em caráter simultâneo à Fenasan, a AESabesp também realizará o
seu XVIII Encontro Técnico, que consiste na apresentação de
tecnologias desenvolvidas para o saneamento, através da criação de
um “Fórum de Tecnologia” com a apresentação de diversas palestras
técnicas, cursos específicos e formação de mesas redondas, com a
participação de profissionais reconhecidos no mercado empresarial,
na esfera de políticas públicas e no universo acadêmico, em sua
maior parte docentes da Universidade de São Paulo- USP.
Com evidente preocupação com a preservação ambiental, uma das
políticas mais incisivas adotadas pela Sabesp em 2007, o tema dessa
18ª edição do Encontro: “Saneamento e meio ambiente desafio para
um futuro melhor”.
A palestra de abertura do Encontro será proferida pelo convidado
especial prof. Steven Dubner, fundador e coordenador geral da ADD Associação Desportiva para Deficientes, que abordará os temas:
Transformar as dificuldades em oportunidades; Integração e como
trabalhar em equipe; Formando campeões e Treinamento contínuo.
Já as 5 mesas redondas, que serão realizadas ao longo dos 3 dias do
evento, discorrerão sobre os temas “Mudanças climáticas e o
saneamento”, “Gestão do uso racional da água”, “Legislação do setor
de saneamento”, “Automação” e “Proteção dos mananciais”.
Embora a Sabesp se responsabilize por um grande número de
inscrições, informamos que a taxa de participação no Encontro
Técnico é de R$ 80,00 (até 29.06) e R$ 100,00 após a essa data, para
associados da AESABESP. Para convidados, R$ 250,00 (até 29.06) e,
após a data, R$ 280,00.
Eng. Olavo Alberto Prates Sachs (Coordenador)

Eng. Reynaldo Eduardo Young Ribeiro (Coordenador)
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“Mudanças Climáticas” é o grande tema de 2007
O tema escolhido para a comemoração reflexiva do Dia Mundial do Meio
Ambiente, em 05 de junho, neste ano de 2007, foi “Mudanças Climáticas”. A
proposta é uma discussão magna sobre os efeitos das mesmas no ecossistema
polar e suas conseqüências para o resto do mundo.
Nesse dia, centenas de países realizarão uma série de eventos, para mobilizar
globalmente populações em torno do tema, com debates e atividades que
lembrem ao mundo a importância de reverter o problema do aquecimento a
partir de mudanças de atitude e de comportamento.
A Associação dos Engenheiros da Sabesp apóia essa mobilização
incondicionalmente!

Contamos com a força desses parceiros:
(Expositores confirmados até 30 de abril de 2007)
REVISTA

BRASIL

SISTEMAS DE
TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA.

www.meiofiltrante.com.br

MEIO FILTRANTE

Especializada em Filtração - Separação - Tratamento de Água - Meio Ambiente
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Visite e Participe:
(Expositores na página 08)

Jantar Dançante 2007
comemorará os 20 anos da AESABESP

T
Promoção:

Apoio:

SECRETARIA DE
SANEAMENTO E ENERGIA

Apoio Institucional:

emos um encontro na
noite de 15 de junho,
no Spaço Quatá,
onde será realizado o
evento mais elegante e
charmoso do ano. Não
perca. Maiores informações
estão no nosso site e os
convites estão à venda na
Secretaria da AESABESP.

Agende - se

Palavra do Presidente

Temos que transformar
comemorações em atitudes

N

esta edição, damos
continuidade à preocupação
mundial com o meio
ambiente, principalmente com
referência às mudanças climáticas.
Esse tema foi o escolhido em 2007,
para celebrar o Dia Internacional do
Meio Ambiente, a ser “comemorado”
em 05 de Junho próximo. E é
pertinente a busca de soluções para
problemas decorrentes do aumento
da temperatura que provoca o
aquecimento global, pois enchentes,
secas, furacões, ciclones são
verificados, com intensidade cada
vez maior, em vários lugares,
inclusive no Brasil.
Outra “comemoração” que também
influi diretamente em nossa
qualidade de vida é o “Dia Mundial
da Saúde”, criado em 7 de abril de
1948, pela Organização Mundial de
Saúde - OMS, fundamentado no
direito do cidadão à saúde e na
obrigação do Estado na promoção da
mesma.
E, ao longo da história da
humanidade, o saneamento
ambiental tem sido o instrumento
mais eficaz para a promoção da
saúde. Para se ter uma idéia da
importância que a segurança
sanitária representa para o Planeta,
o relatório sobre o desenvolvimento
humano e as novas dimensões da
segurança humana, elaborado pelo
PNUD (Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento), refere-se
aos tipos de ameaças que afetam as
pessoas e define a segurança
sanitária como a garantia de uma
proteção mínima contra as doenças
e os padrões de vida insalubres,
junto com a segurança dos
alimentos, ambiental, econômica,
da comunidade e política.
A segurança sanitária mundial
transforma-se em uma das

prioridades da Organização PanAmericana da Saúde/Organização
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) já
que os sistemas de saúde pública do
mundo são constantemente postos à
prova por doenças infecciosas,
alterações ambientais, desastres
naturais e a liberação acidental ou
intencional de diferentes agentes que
podem provocar situações de
emergência para a saúde pública.
Portanto, além de celebrarmos,
reverenciarmos e comemorarmos os
dias mundiais do Meio Ambiente (05
de junho) e da Saúde (07 de abril) é
necessário fortalecer nosso
compromisso de reduzir as ameaças
para a vida humana e as
desigualdades em matéria de saúde e
garantir o direito de viver com
dignidade.
Em nosso XVIII Encontro Técnico,
que será realizado de 07 a 09 de
agosto, no Pavilhão Amarelo do Expo
Center Norte, em São Paulo,
juntamente com a Fenasan 2007,
cujo tema é “Saneamento e meio
ambiente desafio para um futuro
melhor”, o nosso associado e
visitante terão a oportunidade de
partilhar desse compromisso
universal para a conquista de uma
melhor qualidade de vida através do
desenvolvimento do setor ambiental,
fomentado por trabalhos trazidos
pelos mais competentes técnicos do
setor e por equipamentos e serviços
apresentados pelas mais
conceituadas empresas nacionais e
internacionais.
Participe do Encontro Técnico! Visite
a Fenasan ! E faça a diferença!

Eng. Walter Antonio Orsatti
Presidente

AIDIS

Diretorias
Marketing
Eng.Carlos Alberto de Carvalho

6º Congreso de la IV Región de AIDIS
Tema: "Las políticas ambientales y el
desafío del desarrollo sostenible"
Data: 25 a 27 de julho de 2007
Buenos Aires Argentina
As inscrições podem ser feitas através da
ABES- SP
Site: www.abes-sp.org.br

Nosso “Planejamento Estratégico”

Foi imensa a receptividade de nossos associados
com a promoção de ingressos especiais para
assistirem as peças teatrais “O Fantasama da
Ópera” (mais de 400 pessoas) e “SweetCharity”
(foto da platéia com ilustres sabespianos e
convidados).
Esta iniciativa, que promoveu cultura, através de
ingressos a preços reduzidos, além de cortesias por
sorteios, foi o resultado de uma parceria com a
Diverte Logística Cultural e AESABESP (Diretoria
de Marketing).

Na oportunidade, nossa Associação foi citada
nominalmente, através da presença de nosso
presidente Walter Orsatti.

Parceria com o Consórcio Unifisa

ABES- SP
FITABES 2007:
24º Congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental
Tema: “Saneamento Ambiental:
Compromisso ou Discurso?”
Data: 02 a 07 de setembro de 2007
Local: Expominas Belo Horizonte MG
As inscrições podem ser feitas através da
ABES- SP
Site: www.abes-sp.org.br

Canal aberto
O criador do “slogan”

Pólos
No dia 27 de março, os membros do Conselho da
AESABESP que formam o
grupo do
Planejamento Estratégico (Gestão 2005 2007),
se reuniram na sede da Universidade Sabesp,
na Ponte Pequena, em seminário que deu
seqüência ao trabalho iniciado em novembro de
2006. E de acordo com o consultor Luiz Tito Jr.,
“todos se superaram, com muita dedicação e
disciplina, cumprindo a meta do dia. A
discussão foi produtiva, construtiva e focada. O
alinhamento obtido foi muito grande em tão
pouco tempo”.Concluíndo, ele parabenizou o
grupo de trabalho “por cuidar para que tudo se
desenvolvesse como planejado”.

Promovendo cultura

Eng.José Carlos Vilela

Lins:

Esteve na AESABESP o representante comercial do
Consórcio Unifisa, WalterTeixeira (na foto, com o
nosso gerente de marketing, Paulo Oliveira), para a
celebração contratual de uma parceria.
A Unifisa é representante exclusivas de renomadas
marcas de valiosos bens móveis como Audi, Troller,
Harley Davidson, Sedoo (jet ski), além de
representar um superplano para aquisição de casa
própria “Invista Certo”.

I Workshop "Tecnologias Avançadas no
Tratamento de Água”
A AESABESP marcou presença no “I WorkShop
"Tecnologias Avançadas no Tratamento de Água"
realizado na Universidade São Marcos ( Ipiranga São Paulo SP ) nos dias 22 e 23 de Março de 2007,
evento que também recebeu o seu apoio oficial.
Compareceram mais de 300 pessoas, entre
técnicos, engenheiros, gerentes, diretores e
também estudantes ligados direta ou
indiretamente aos setores de Abastecimento e
Tratamento de Águas.

O Pólo Lins convida todos os associados a
participarem do seu “VII - Encontro Estadual de
Saneamento Ambiental”, nos dias 20 e 21 de
Junho/2007, regido sob o tema “Saneamento
Ambiental, um desfio para o Cidadão do
Séc.XXI”. o evento será realizado no Blue Tree
Park, em Lins.

Franca:
Foi realizada, no dia 24 de março, a 6ª Cavalgada
das Águas do Rio Canoas promovida pela Sabesp
e Associação Ecológica Amigos do Rio Canoas,
em comemoração ao Dia Mundial da Água.
O evento, que desde sua 1ª edição conta com o
apoio da AESABESP, já se tornou uma tradição e
tem aumentado o número de participantes a
cada ano.
O Polo Franca também é responsável pela
Realização do IV Interpolos de Futebol Society e
comunica seu adiamento de maio para
setembro/2007.

Vale do Paraíba:
O Pólo Vale do Paraíba patrocinou a todos
associados da região, em noite de lançamento e
autógrafos, a entrega de um exemplar do livro
"Águas Subterrâneas", escrita pelo associado
Eng. Mario Pero Tinoco.

Membro do nosso Conselho Fiscal e
colaborador de longa data da AESABESP,
especialmente nas realizações anuais do
nosso Encontro Técnico/ Fenasan, o
engenheiro Nizar Qbar foi quem teve a boa
inspiração para criar o slogan para o tema do
nosso XVIII Encontro Técnico e Fenasan
2007.
A frase de sua autoria, “Saneamento e meio
ambiente - desafio para um futuro melhor”,
traduz, com muita propriedade, todo o nosso
conceito de busca da excelência do setor de
saneamento ambiental, alinhando nosso
vasto acervo tecnológico à preocupação
constante com o meio ambiente.
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Diretoria Executiva:
Presidente - Walter Antonio Orsatti
Vice-Presidente - Gilberto Alves Martins
1º Secretário - Ivan Norberto Borghi
2ª Secretária - Cecília Takahashi Votta
1º Tesoureiro - Hiroshi Ietsugu
2º Tesoureiro - Emiliano Stanislau de Mendonça
Diretoria Adjunta:
Diretor de Marketing - Carlos Alberto de Carvalho
Diretor Cultural - Olavo Alberto Prates Sachs
Diretor de Esportes- Zito José Cardoso
Diretor de Pólos - José Carlos Vilela
Diretora Social - Magali Scarpelini
Diretor Técnico - Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Coordenadores:
Coordenador dos Pólos da RMSP - Nélson César Menetti
Coordenador do Fundo Editorial - Marcelo Kenji Miki
Coordenador do Conselho Editorial - Luiz Henrique Peres
Coordenador do Site - Carlos Alberto de Carvalho
Conselho Deliberativo:
Amauri Pollachi, Carlos Alberto de Carvalho, José Carlos Vilela,
José Márcio Carioca, Julio César Villagra, Luciomar dos Santos
Werneck, Luis Américo Magri, Luiz Henrique Peres, Nélson César
Menetti, Osvaldo Ribeiro Junior, Ovanir Marchenta Filho, Renato
Hochgreb Frazão, Reynaldo Eduardo Young Ribeiro, Sérgio
Eduardo Nadur e Yazid Naked
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Ivo Nicolielo Antunes Junior, Nelson Luiz Stábile e
Nizar Qbar
Conselho Editorial:
Luiz Henrique Peres (Coordenador)
Viviana Marli de Aquino Borges
Carlos Alberto de Carvalho

José Marcio Carioca
Célia Maria Machado Ambrósio
Fundo Editorial:
Marcelo Kenji Miki (Coordenador)
José Antônio de Oliveira Jesus, Nilton Akihiko Furukawa, Sonia
Maria Nogueira e Silva e Jairo Tardelli Filho
Comissão Organizadora da FENASAN 2007 XVIII Encontro Técnico:
Comissão Organizadora:
Olavo Alberto Prates Sachs (Coordenador Cultural)
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro (Coordenador Técnico)
Carlos Alberto de Carvalho
Cecília Takahashi Votta
Choji Ohara
Emiliano Stanislau de Mendonça
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Gilberto Alves Martins
Hiroshi Ietsugu
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Coordenador dos Pólos da RMSP - Nélson César Menetti
Pólo Costa Carvalho e Centro- Célia Maria Machado Ambrósio
Pólo Leste - Luciomar dos Santos Werneck
Pólo Norte - Oswaldo de Oliveira Vieira
Pólo Ponte Pequena - Aram Kemechian
Pólos Regionais:
Pólo Baixada Santista - Ovanir Marchenta Filho
Pólo Botucatu - Osvaldo Ribeiro Júnior
Pólo Franca - Helieder Rosa Zanelli
Pólo Itapetininga - Valter Katsume Hiraichi
Pólo Lins - Marco Aurélio Saraiva Chakur
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Rua 13 de Maio, 1642 - Casa 1 - Bela Vista
CEP. 01327-002 - São Paulo - SP
Fones: (0--11) 3284-6420 / 3263-0484
FAX: (0--11) 3141-9041
Site: www.aesabesp.com.br
e-mail: aesabesp@aesabesp.com.br

abril de 2007
fevereiro
2007

7

Ponto de Vista

Acontece

Novas tendências e novos desafios do Direito Ambiental

Estudo sobre remoção de fósforo destaca engenheira da Sabesp

(*) Texto extraído do “Jus Navigandi” nº 313 (16.04.2004)
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a análise percuciente de Domenico de Masi
(1), a sociedade rural, centrada na produção
de bens agrícolas, consumiu 10 mil anos
para gerar do seu seio a sociedade industrial,
focada no fornecimento de bens materiais em série.
E esta levou apenas dois séculos para gerar a
sociedade contemporânea, pós-industrial, mais
conhecida como sociedade informacional,centrada
no eixo eletro-eletrônico, onde o que é valorizado
não é mais a produção física em si, e sim o
desenvolvimento da tecnologia, o acesso e o
controle da informação, como explica José Eduardo
Faria (2).
Este admirável e vertiginoso progresso,acentuado
sobremaneira nas quatro últimas
décadas,superando o progresso experimentado nos
40 mil anos precedentes, vem sendo acompanhado
de um alto custo ambiental.
A degradação e a poluição ambientais ganham
dimensões preocupantes e alarmantes e tornam-se
fenômenos cada vez mais diversificados,complexos
e de difícil enfrentamento. O que se tem atualmente
é uma verdadeira orquestração de ataques
simultâneos e em larga escala à natureza ( poluição
atmosférica, hídrica e do solo, desmatamentos,
perda da biodiversidade, caça e pescas
predatórias), que, por sua vez, reage e contra-ataca
com violência. Basta se atentar para as freqüentes
catástrofes climáticas (inundações, secas, verões e
invernos muito rigorosos, incremento do efeito
estufa) nas mais diferentes regiões do Planeta.
O grau de complexidade das questões ambientais
pode ser melhor dimensionado quando se atenta
para o fato de que são aspectos conjunturais e
estruturais que deram origem e contribuem para o
agravamento da degradação ambiental, quais
sejam explosão demográfica, a industrialização, a
urbanização acelerada e desordenada, a economia
capitalista alicerçada na privatização dos lucros e
na socialização dos prejuízos, o problema social da
pobreza e de sua urbanização e a megalopolização
crescente, notadamente nos países pobres e super
populosos (3).
Se o aumento da produção através da
industrialização veio atender à maior demanda e
consumo decorrentes do crescimento
populacional, em contrapartida os ecossistemas
passaram a sofrer maior sobrecarga. De um lado,
pela utilização em larga escala de recursos naturais
como matéria-prima e outros insumos inclusive
para a geração de energia e sem a preocupação com
o esgotamento dos recursos não renováveis e com a
capacidade limitada de regeneração dos recursos
renováveis. De outro lado, pelo maior volume de
resíduos lançados, bem como pela maior
durabilidade, toxidade e periculosidade,
especialmente dos resíduos sintéticos.
Destas breves considerações, pode-se inferir que
continua sendo um grande desafio, na ordem
econômica capitalista, a implementação do
princípio do desenvolvimento sustentável o grande
mote do ambientalismo, tendo em vista a difícil
conciliação entre desenvolvimento econômicosocial e proteção do meio ambiente. Exemplo mais
ilustrativo é a resistência de países como os
Estados Unidos e a Rússia de assinarem e
possibilitarem a entrada em vigor do Protocolo de
Kioto, por importar em restrições à produção
industrial para fins de estabilização das emissões
dos gases do efeito estufa.
Por isso mesmo, hoje tem-se a correta percepção de
que as questões ambientais estão intrincadas
com as questões econômicas e sociais, e que a
efetividade da proteção ambiental depende do

tratamento globalizado e conjunto de todas elas. Nesta
linha de entendimento, é digna de encômios a visão
holística e adaptada à realidade brasileira de que a
Política Nacional de Educação Ambiental preconiza, ao
definir como um dos objetivos fundamentais da
educação ambiental o desenvolvimento de uma
compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos (4).
E no mesmo texto legal é expressamente prevista a
obrigatoriedade do Poder Público, nos termos dos arts.
205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental (5).
A propósito, e em sintonia com esta imposição legal, o
Ministério do Meio Ambiente, de forma elogiável, insere
também a transversalidade como uma das quatro
diretrizes que definem suas ações, como bem
reafirmou a Ministra Marina Silva, ao discursar na
abertura da Conferência Nacional do Meio Ambiente:
(...) a consciência ambiental do aluno desenvolve-se
junto com o aprendizado de ciências, matemática,
geografia, etc. Da mesma forma queremos que seja
compreendida pela sociedade brasileira e situado nas
ações de governo: não como a preocupação exclusiva
de um setor, um Ministério, mas como um componente
de todos os setores... Dessa forma, poderemos planejar
a infra-estrutura pensando desde o princípio nas
questões socio ambientais e não mais somente
quando,uma vez o projeto pronto, o Governo tiver de
submete-lo ao processo de licenciamento ambiental
(6).
Aliás, a dimensão ambiental deve ser incorporada não
apenas nas políticas e ações de governo, mas também
nas políticas e ações da iniciativa privada e de todos os
cidadãos, e com a preocupação de que o
desenvolvimento sustentável seja implementado no
sentido do desenvolvimento humano, expressão mais
abrangente divulgada pela ONU nos últimos anos e
que contempla, adequadamente, quatro dimensões
complementares e integrais: 1) pressupõe que o
crescimento econômico, por ampliar a oferta de bens e
serviços à disposição da população, é uma condição
necessária, mas não suficiente para o
desenvolvimento humano; 2) que este não ocorre num
contexto de exclusão social, pois tem de se processar
em benefício das pessoas; 3) que estas têm de ter
acesso à informações, conhecimento e bens culturais
para a sua própria promoção; 4) que a forma de
crescimento econômico atual não venha a
comprometer a gama das oportunidades das gerações
futuras, ou seja, o desenvolvimento humano
pressupõe a sua sustentabilidade (7).
Por seu turno, constitui relevante avanço a concepção
de estratégias de gestão ambiental, mormente por
serem atraentes aos empreendedores que a eles
aderem em razão dos inúmeros benefícios diretos e
indiretos revertidos às empresas (8). Inserem-se
dentro desta perspectiva o sistema de gerência de
qualidade e de planejamento disciplinado pelas
normas da Série ISO 14000, que têm como objetivo a
obtenção pelas empresas da certificação ambiental
(Certificados de Gestão Ambiental) e os Programas da
ONU sobre Produção Mais Limpa (P+L) (9).Produtos e
processos de produção, com maior responsabilidade
ambiental constituem parte das novas estratégias
competitivas utilizadas por empresas vencedoras para
interligar as questões ambientais às decisões de
negócios (10).
Outra providência salutar e de caráter igualmente
preventivo é a exigência constitucional, entre nós, de
elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental
para fins de obtenção de licenciamento ambiental para
a instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação ambiental, de
cuja relevância têm que ser conscientizados os
empreendedores do setor privado e do setor público,
O projeto de lei (PL 1834/03) objetiva estabelecer a
auditoria ambiental periódica para os órgãos públicos,
empresas públicas, privadas e de economia mista,
fundações e outras instituições, cujas atividades
possam causar impacto ambiental, com o objetivo de
verificar o cumprimento da legislação, normas e
técnicas destinadas à proteção do meio ambiente.
A prevenção da poluição é a melhor alternativa, tanto
do ponto de vista da maior efetividade da proteção
ambiental quanto do empreendedor, evitando que
este, com sua atividade, cause danos ao meio
ambiente e venha a sofrer o concurso simultâneo da
tríplica responsabilidade (civil, administrativa e penal)
em matéria ambiental.
Com efeito, em nosso sistema jurídico vigente, o
poluidor, pessoa física ou jurídica, pode ser obrigado a
restaurar, recuperar, compensar e/ou indenizar
amplamente o dano causado ao meio ambiente,
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independentemente de culpa, sem prejuízo da
possibilidade de responder, ainda, pela prática de
infração administrativa e de crime ambiental. É
certo que a chamada Lei de Crimes Ambientais
contempla benefícios processuais-penais para o
caso de composição prévia e de reparação do dano
ambiental, estando já superada a polêmica inicial
em torno da responsabilização penal da pessoa
jurídica, plenamente viável constitucional e
legalmente entre nós.
Há necessidade, pois, que os operadores do Direito,
assim como os outros profissionais, no âmbito das
ciências físicas, biológicas, humanas e sociais,
capacitem-se para atuar no imenso campo de
oportunidades que se descortina na seara
ambiental.
Sem paixões e sem radicalismos, é imprescindível
que se desenvolva a consciência ambiental em
todos os setores e segmentos da sociedade
capitalista contemporânea.
Especificamente no que toca ao desenvolvimento
sustentável em face da realidade brasileira, merece
ser citada, para finalizar, a visão equilibrada
externada pela Ministra Marina Silva, naquela
mesma oportunidade em que escorreu sobre as
diretrizes de ação do Ministério do Meio Ambiente:
Meio Ambiente não é um entrave ao
desenvolvimento, é a garantia de um
desenvolvimento adequado. A floresta, o pantanal,
os rios, o mar, nada disso impede o Brasil de
desenvolver energia, indústrias ou transportes, de
gerar empregos e moradia, de distribuir renda e
justiça social. Ao contrário, a natureza é a fonte de
todas essas riquezas. Só precisamos aprender a
fazer as coisas de modo adequado, a tomar os
cuidados necessários, a seguir as leis e a ouvir a voz
do bom senso (11).

Notas
(1)-“Em busca do pocio”. Revista Veja 25 anos: Reflexões
para o futuro.Trad. Marco Antonio de Rezende,pg. 44.
(2)-“Globalização e Justiça”-palestra proferida no
Seminário “Cooperação Judiciária Internacional” São
Paulo (SP) em 05/04/2001.
(3)-Cf. nossa tese de doutorado Poluição em face das
cidades no Direito Ambiental Brasileiro: a relação entre
degradação social e degradação ambiental-PUC/SP,2001
(4)-Lei nº 9.795/99, art. 5º,I.
(5)-Lei nº 9.795/99, art. 3º,I
(6)-in Justiça e Cidadania, edição 42, janeiro de 2004, pág.
7/8
(7)-Paulo R. Haddad- O desenvolvimento humano-Jornal da
Tarde, 31/08/1998-pg.2
(8)-Redução de custos de produção e aumento de eficiência
e competitividade; redução das infrações aos padrões
ambientais previstos na legislação; diminuição dos riscos
de acidentes ambientais; melhoria das condições de saúde
e de segurança do trabalhador; melhoria da imagem da
empresa junto a consumidores, fornecedores e poder
público; ampliação das perspectivas de mercado interno e
externo; acesso facilitado a linhas de
financiamento;melhor relacionamento com os órgãos
ambientais, com a mídia e com a comunidade (“Produção
mais Limpa”-Dângelle Makelle de Oliveira)
(9)-A Produção Limpa (PL) e a Produção Mais Limpa (P+L)
adotam os princípios da prevenção, a visão holística e a
preocupação com a economia de materiais, água e energia.
A Produção Limpa contempla entre seus elementos
também o Princípio da Precaução e o Princípio do Controle
Democrático. A Produção Mais Limpa tem como mola
mestra a não-geração, redução ou reciclagem de resíduos,
reduzindo o desperdício de recursos naturais, energia e
matéria prima.
(10)-“Produção e Tecnologias Limpas”, in Boletim
Fundação Vanzolini, Ano IX nº 42- março/abril/2000.
(11)-In Justiça & Cidadania cit. pg. 7
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engenheira da Sabesp, Iara Regina
Soares Chao, da Divisão de Controle
de Qualidade TCCQ, recentemente é
um dos nomes mais divulgados na mídia
científica. Tamanho sucesso é justificado
pelo seu estudo inédito no Brasil e no
mundo sobre o aproveitamento do lodo que
resta do tratamento de água para remover
em até 100% a quantidade do fósforo
existente no esgoto lançado nos rios, que
deverá ser apresentado no nosso XVIII
Encontro Técnico. Na foto, ela está
acompanhada pelo estagiário Thadeu
Hiroshi Ferraz (cursa engenharia
ambiental) , que a assistiu em todas as
etapas da fase experimental da Pesquisa,
sob a orientação da Prof. Dra. Dione Mari
Morita, da Escola Politécnica da USP.
"O fósforo é apontado como o principal responsável
pelo enriquecimento nutricional de mananciais de
abastecimento público. A presença excessiva de
nutrientes, como o fósforo, na água leva à

tema de mestrado da pesquisadora, realizado no
Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária
da Escola Politécnica da USP, que empregou o
resíduo no fim do tratamento de esgoto, como uma
terceira etapa de polimento, conta com a vantagem de
não necessitar da secagem - o que favorece também o
barateamento do processo, e posterior
aproveitamento deste lodo, agora enriquecido por
fósforo, para aplicação na agricultura.
A alta capacidade de aderência do fósforo ao lodo,
aplicada em outras formas de aproveitamento,
mostrou-se eficaz para "segurar" o fósforo presente no
efluente. Depois de 180 testes, com dosagens
diferentes de lodo e variação dos parâmetros que
influenciam nessa sua capacidade, Iara chegou a
uma condição capaz de remover 100% da substância.
"Os resultados obtidos sinalizam uma alternativa
tecnológica, que pode vir a ser utilizada em projetos
sustentáveis, em que as estações de tratamento de
esgoto e de água sejam planejadas de forma
integrada", diz a pesquisadora.
Depois de ter sido usado no tratamento de esgoto, o
lodo transforma-se de "resto" a fonte de nutrientes,
pois fica rico em fósforo e pode ser aproveitado na
agricultura para fertilização do solo. Esse dado é
relevante quando se tem em mente que as fontes
naturais de fósforo "estarão exauridas até 2035,
segundo estudo internacional", alerta a
pesquisadora.
O procedimento pode trazer muitos benefícios para o
meio ambiente, além de ser uma alternativa mais
barata para a remoção do fósforo - prática importante
para a saúde dos mananciais de água.
A pesquisa levanta algumas questões referentes à
forma de gerenciar os sistemas de saneamento e
reforça a importância da visão sistêmica sobre os
processos de saneamento básico no contexto de
produção mais limpa, pautada em princípios que
visem ao desenvolvimento humano, à sua
sobrevivência para um destino mais harmônico e
mais igualitário.
Com base nesses conceitos, a remoção de fósforo de
efluentes de estações de tratamento de esgotos deve
ser avaliada à luz de soluções tecnológicas e
economicamente viáveis para o enfrentamento dos
problemas ambientais, tanto em relação à disposição
adequada do lodo de ETA como do lançamento de
esgotos tratados. Além de ser benéfico para o meio
ambiente, o tratamento terciário com aplicação de
lodo é mais barato, pois utiliza matéria-prima
reaproveitada. Se a ETE e a ETA forem integradas, os
custos com transporte serão reduzidos e a economia
pode ser ainda maior.
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Ambiental da Cogeae / PUC-SP
(Coordenadoria Geral de
Especialização,
Aperfeiçoamento e Extensão
da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo).

proliferação de algas (eutrofização), que é o crescimento
excessivo de plantas aquáticas e a proliferação de
organismos com predominância de grupos algais, com
graves conseqüências para o meio ambiente e à saúde
pública. Assim, a remoção de fósforo passa a ter grande
significado para a saúde pública e para o meio
ambiente", afirma a engenheira, que também forneceu
às informações apresentadas nesse artigo.
Em Barueri, assim como em outras estações de
tratamento de esgotos de grandes metrópoles, que usam
as próprias bactérias do esgoto para degradar a matéria
orgânica, o tratamento convencional (secundário),
consegue eliminar entre 40% e 50% do fósforo, apenas, e
a legislação (Decreto Estadual nº 8468/76) não prevê a
remoção total. É nesse momento que o profissional de
saneamento precisa estar muito atento, pois a
verdadeira busca da qualidade ambiental não se prende
as limitações legais em detrimento das questões
ambientais.
Os rios, fonte de água para abastecimento, sofrem
duplamente com o lançamento de esgoto e do lodo. Na
sua forma bruta, o esgoto contém entre 6 mg/L
(miligramas por litro) e 7mg/L de fósforo e, mesmo
quando passam por estações de tratamento
convencionais, que removem pouco os nutrientes,
lançam nos rios em torno de 3 a 4 mg/L de fósforo,
quantidade considerada grande. “Os padrões
internacionais determinam lançamento limite entre
0,5mg/L e 1mg/L", aponta Iara. O lodo, por sua vez,
pode poluir, causar assoreamento (diminuição da
profundidade) dos rios e gerar impactos na vida
aquática. Em seu mestrado, Iara avaliou a possibilidade
de unir esses dois males num resultado benéfico.
Para que o lodo possa ter um destino que não os rios,
uma alternativa é tratá-lo, ou seja, secá-lo para obter um
produto sólido - que pode ser aproveitado, por exemplo,
na fabricação de tijolo e cimento. Mas, na maioria das
vezes, o lodo sólido termina nos rios ou em aterros
sanitários. "Existem 7.500 ETAs no Brasil e, delas,
menos de 1% faz o tratamento desse lodo. Na Região
Metropolitana de São Paulo, existem 8 grandes ETAs,
mas apenas uma (a Taiaçupeba, pertencente a Suzano)
trata o resíduo", complementa a pesquisadora.
Iara realizou testes em laboratório, simulando uma
estação de tratamento de esgoto terciária utilizando o
lodo da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Alto
Cotia e o esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) de Barueri. "Essa terceira fase, para remoção do
fósforo, é possível de ser implantada, mesmo em
estações já prontas".
O lodo que resta do tratamento de água pode remover em
até 100% a quantidade do fósforo presente no esgoto
lançado nos rios. Esse tipo de aproveitamento do lodo foi
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Entrevista

Para Wanderley Paganini: não há mais espaço para quem negligencie as questões ambientais

O

nosso entrevistado desta edição
é o Superintendente de Gestão
Ambiental, Wanderley da Silva
Paganini.
Paulista de Botucatu, ele é engenheiro
civil e sanitarista e trabalha na Sabesp
desde 1980. Ao longo desses 27 anos,
atuou em várias frentes na Empresa,
como engenheiro, gerente de
seccional, chefe de departamento,
permanecendo como assistente
executivo da Diretoria do Interior por
14 anos.
Também é professor doutor da
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo desde o ano
de 2002, é livre-docente em
Saneamento Básico e Ambiental pela
Universidade de São Paulo, onde ocupa
atualmente o cargo de Professor
Associado.
Autor do livro “Disposição de Esgotos
no Solo”, e co-autor dos livros “Reúso
das águas”, “Manejo de Microbacias
Hidrográficas: experiências nacionais
e internacionais” e “Indicadores para
Regulação dos Serviços de Água e
Esgoto”, possui diversos trabalhos
publicados no Brasil e no exterior, em
publicações especializadas, voltadas
ao saneamento ambiental.
Em fevereiro de 2007, assumiu a
Superintendência de Gestão Ambiental
da Diretoria de Planejamento e Meio
Ambiente da Sabesp.

AESABESP: O que levou a SABESP a
priorizar a adoção de uma política
voltada à preservação do meio
ambiente, na atual gestão?
W.Paganini: A Sabesp, no
desenvolvimento de suas funções,
interage diretamente com o meio
ambiente, de tal modo que o
compromisso com a salubridade
ambiental, bem como a
responsabilidade social e ambiental,
integra os princípios norteadores da
empresa, que, em sua visão de
futuro, busca ser reconhecida
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como “padrão mundial de excelência
na prestação de serviços de
saneamento ambiental”. As questões
ambientais se destacam hoje em
diferentes níveis, seja pela legislação,
cada vez mais restritiva, seja pela
sociedade, cada vez mais participativa
e consciente, seja pelo mercado, cada
vez mais exigente, ou pelos
investidores, que colocam as questões
ambientais na pauta das negociações.
Não há mais espaço para
sobrevivência de qualquer empresa
que negligencie as questões
ambientais.
Nesse sentido, a atual gestão da
Sabesp partiu para a ação, e a partir
da alteração de sua estrutura
organizacional, com a ampliação das
funções da antiga Diretoria de
Tecnologia e Planejamento, agora
designada por Diretoria de Tecnologia
e Meio Ambiente, criou a
Superintendência de Gestão
Ambiental, que está elaborando um
plano de trabalho alinhando os
procedimentos empresariais à nova
postura ambiental, destacando-se as
ações de prevenção e controle
ambiental, bem como o gerenciamento
de riscos, fortalecendo seus princípios
“de salubridade ambiental de forma
competitiva e auto-sustentada”.
AESABESP: Existem vários exemplos
na Empresa de programas
implantados desde 1997, que visavam
à minimização de resíduos sólidos
(coleta seletiva e implantação de
composteira) como o da Ponte
Pequena e o “Saber Viver” na Unidade
de Negócio Oeste MO, os quais foram
pioneiros e tinham tudo para se
tornarem programas institucionais e
não só uma iniciativa isolada de
algumas unidades da empresa, mais
preocupadas com a causa em questão.
Qual a posição da Empresa
atualmente sobre esta questão?
W.Paganini: Não é possível falar em
responsabilidade ambiental somente
da “porta para fora” da Empresa. E
também é sabido que a busca pela
melhoria da qualidade ambiental é um
processo contínuo e deve começar
dentro das organizações. Na atual
gestão da Empresa, temos como
princípio básico alinhar e
potencializar projetos de educação
sanitária, ambiental e de participação
da comunidade. Deste modo, os
projetos isolados em andamento na
Empresa, deverão estar em
consonância com as linhas
corporativas de atuação
estabelecidas. A partir daí, os mesmos
poderão ter continuidade, podendo vir
a ser incorporados pelos programas
institucionais a serem
implementados.
“Iniciamos um trabalho de base, que
visa ao aperfeiçoamento dos processos
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internos e externos voltados às
questões relacionadas ao meio
ambiente”
AESABESP: A alteração da
estrutura organizacional da
Empresa, ampliando a “T” como
Diretoria de Tecnologia e Meio
A m b i e n t e e c r i a n d o
Superintendência de Gestão
Ambiental, busca que tipo de
resultado?
W.Paganini: A partir do momento
em que o meio ambiente é
considerado como objetivo
estratégico para a Sabesp, passa a
ser prioridade a busca por padrões
ambientais melhores que os atuais.
Para tanto, é necessário possuir
uma base técnica, legal e
administrativa visando ao
desenvolvimento dos trabalhos de
planejamento, gestão e controle
ambiental na Empresa. Com a
criação desta Superintendência de
Gestão Ambiental tem início este
processo.
Dentre as prioridades elencadas,
está o rigoroso atendimento aos
Termos de Ajustamento de Conduta
e Acordos Judiciais, seguido de um
planejamento com vistas à
eliminação gradativa dos passivos e
a regularização das outorgas e
licenças ambientais da Empresa.
A responsabilidade frente aos
compromissos assumidos, o
desenvolvimento das atividades
com extremo rigor técnico e
administrativo e a adoção de uma
postura cooperativa perante aos
diversos órgãos ambientais
institucionais, comitês de bacia,
ONGs e agentes fiscalizadores,
dentre outros, irão pautar a atuação
da empresa nesses próximos anos,
buscando credibilidade,
conciliando objetivos e trabalhando
em parceria.
AESABESP: Em linhas gerais qual
será a estratégia adotada para
atingir esses resultados? Como
serão estruturados os trabalhos
dessa Superintendência em níveis
interno e externo?
W.Paganini: As atividades serão
desenvolvidas a partir de quatro
linhas de atuação, interligadas
pelas finalidades, mas
independentes nos instrumentos,
sendo elas: “Planejamento e Gestão
Ambiental”, “Controle e
Acompanhamento Ambiental”,
“Técnica e Desenvolvimento
Ambiental” e “Gestão de Recursos
Hídricos”.
A partir dessas quatro frentes será
possível agilizar o processo
decisório na empresa, buscando
facilitar o andamento das questões
ambientais nos diversos setores da

Empresa envolvidos neste processo,
permeando a estrutura
organizacional em todas as suas
instâncias e direções, promovendose também o acesso à informação, a
partir de um sistema corporativo “on
line” para gerenciamento,
acompanhamento e controle das
atividades ambientais planejadas e
em desenvolvimento.
Os trabalhos serão executados de
maneira descentralizada, porém a
Superintendência de Gestão
Ambiental - TA será parte integrante
da rotina operacional de cada
Unidade de Negócio, através dos
“Núcleos de Gestão Ambiental” que
serão alocados em cada área, no
interior, no litoral e na Região
Metropolitana de São Paulo,
garantindo assim a uniformização
de ações e procedimentos na
Empresa e procurando ser os
indutores da tão esperada mudança
cultural e de postura na SABESP.
AESABESP: Além do Programa de
Recuperação Ambiental da Baixada
Santista existem outros a serem
executados de imediato?
W.Paganini: A Empresa apresenta
uma série de programas em
desenvolvimento, sendo que alguns
deles estão em fase de elaboração e
outros já estão em andamento, tais
como Programa Metropolitano de
Água - PMA , a 2ª Etapa do Projeto
Tietê, o próprio Saneamento da
Baixada Santista
SANBA, o
Programa Mananciais
(Guarapiranga - Billings, Alto Tietê,
Cantareira etc.), a Despoluição do
Vale do Paraíba, a Despoluição de
Córregos na RMSP, o Programa de
Redução e Controle de Perdas
(RMSP, Baixada Santista e Interior)
além de diversos Programas de
Saneamento nas UNs, voltados para
atender aos compromissos das
concessões, passivos ambientais,
qualidade da água, dentre outros.
AESABESP: Existem outras
empresas e entidades que firmarão
parceria com a SABESP na esfera de
preservação de meio ambiente?

W.Paganini: Na medida em que as
necessidades se apresentem serão
estabelecidas parcerias com
universidades, institutos de
pesquisas, organizações não
governamentais e outros, para a
execução das atividades, avaliações e
implementação de programas
ambientais, buscando a sinergia entre
o conhecimento científico e a
experiência operacional da Empresa,
potencializando as ações e dispondo
do desenvolvimento tecnológico, como
elemento de apoio à inovação e à
competitividade.
AESABESP: O desembargador
Gilberto Passos de Freitas proferiu, há
pouco tempo, uma palestra sobre
implicações penais na esfera do meio
ambiente. A SABESP cumpre alguma
penalidade nesse sentido?
W.Paganini: O que há de significativo
hoje na Empresa são os inquéritos e as
ações judiciais, que pretendemos
equacionar de maneira efetiva e
imediata, atuando corretivamente, de
modo estruturado, compatibilizando
as exigências requeridas com o
planejamento orçamentário da
Empresa, eliminando as constantes
inversões de prioridades
orçamentárias praticadas atualmente
para atender a essas demandas, que
afetam de modo negativo todo o
planejamento operacional, a imagem e
a credibilidade da Companhia. Esse
planejamento permitirá a redução
gradativa e o “alongamento” da dívida
ambiental. Nossos anseios estão
voltados para estabelecer uma
conduta irrepreensível perante os
órgãos fiscalizadores, honrando os
compromissos assumidos, de modo a
evitar que o desenvolvimento dos
acordos e obrigações atinja a esfera
judicial. Por outro lado, estamos
empenhados em disseminar na
empresa uma nova cultura, voltada
para a prevenção, visando eliminar as
demandas não planejadas em relação
aos passivos ambientais.
AESABESP: O nosso XVIII Encontro
Técnico, que será realizado em agosto,
é regido sob o tema: “Saneamento e
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Meio Ambiente Desafio para um
Futuro Melhor”. Como o senhor
avalia esta iniciativa?
W.Paganini: Não podemos deixar de
cumprimentar a AESABESP pela
escolha deste tema, especialmente
quando atravessamos uma época de
mudanças expressivas na condução
do saneamento no Brasil, com a
promulgação da Lei nº 11.445 que
estabelece as diretrizes nacionais
para o setor, destacando-se a figura
da agência reguladora que editará
normas relativas às dimensões
técnica, econômica e social da
prestação de serviços de
saneamento, prevendo também
mecanismos de controle social nas
atividades de planejamento,
regulação e fiscalização dos
serviços.
Além das questões legais, a
preocupação com a utilização dos
recursos naturais vem sofrendo um
aumento significativo nas últimas
décadas, onde se observam
transformações significativas de
postura na sociedade em geral, com
relação ao meio ambiente, seja nas
esferas governamentais, ou pelos
agentes econômicos e
especialmente nas indústrias e
empresas, onde são inúmeros os
desafios para se atingir o
desenvolvimento sustentável pela
aplicação de mecanismos voltados à
produção mais limpa.
Esses temas são relativamente
novos e as discussões sobre sua
viabilidade e as alternativas para a
sua implementação estão na “pauta
do dia”. Com certeza, o XVIII
Encontro Técnico, que
historicamente apresenta um leque
abrangente de temas voltados ao
saneamento e às questões
ambientais em geral, dará uma
importante contribuição nesse
sentido, seja pela disponibilidade de
informações, pelo fomento das
dúvidas, pelo estímulo e riqueza das
discussões, pelas propostas e
recomendações que certamente
surgirão.
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