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EDITORIAL
Prezados associados (as), conselheiros (as), diretores(as),
coordenadores (as), amigos (as) e parceiros (as) da AESabesp,
Nesta primeira edição da Revista Saneas, na atual Gestão 2019-2021, trazemos
o importante tema: “Industria 4.0 e precariedade num cenário de contrastes”. E
é por meio deste contraponto é que podemos concluir que, dentro do setor de
saneamento, o Brasil é, de fato, um país de contrastes.

Diretoria Adjunta
Diretoria Cultural: Olavo Alberto Prates Sachs
Diretoria de Esportes e Lazer: Evandro Nunes de Oliveira
Diretoria de Polos Regionais: Antônio Carlos Gianotti
Diretoria Social: Tarcísio Nagatani
Diretoria Técnica: Luciomar Santos Werneck

Enquanto concessionárias e empresas de regiões mais desenvolvidas lançam mão

Conselho Deliberativo
Presidente: Reynaldo Eduardo Young Ribeiro
Membros: Abiatar Castro de Oliveira, Alceu Sampaio de
Araujo, Alexandre Domingues Marques, Alzira Amancio
Garcia, Carlos Alberto de Carvalho, Choji Ohara, Cid
Barbosa Lima Junior, Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto
Alves Martins, Gilberto Margarido Bonifácio, Helieder Rosa
Zanelli, Ivo Nicolielo Antunes Junior, João Augusto Poeta,
Maria Aparecida Silva de Paula, Richard Welsch e Walter
Antonio Orsatti

te digna, que poderia ser resolvida com um acesso à água potável e esgotamento

Conselho Fiscal
Aurelindo Rosa dos Santos, Ivan Norberto Borghi e Yazid Naked

Destacamos ainda a equipe dessa Gestão, que tomou posse oficialmente em 17 de

Coordenadores
Conselho e Fundo Editorial: Nélson César Menetti
Membros: Antônio Carlos Roda Menezes, Benemar
Movikawa Tarifa, Débora Soares, Luciomar Santos
Werneck, Maria Lúcia Andrade, Sandreli Droppa Leta e
Suely Matsuguma.
Polos da RMSP: Rodrigo Mendonça
Assuntos Institucionais: Ester Feche Guimarães
Contratos Terceirizados: Abiatar Castro de Oliveira
Cursos: Walter Antonio Orsatti
Inovação: Luis Felipe Macruz
Aposentados: Paulo Ivan Morelli Franceschi

de tecnologia de ponta para atender uma demanda com rapidez e qualidade, outros municípios menos favorecidos amargam a falta de uma condição minimamensanitário. E o resultado mais preocupante desse cenário atinge a esfera da saúde,
haja vista a proliferação de doenças causadas pela falta de saneamento. Por isso a
AESabesp encampa a bandeira de universalização e conclama os seus parceiros a
repudiar os tópicos que a contradizem na formulação da MP. 868.

janeiro, numa cerimônia muito prestigiada por um expressivo número de amigos
e por grandes personalidades do setor, dentre as quais destacamos o presidente
da Sabesp, Benedito Braga, a quem centralizamos nossos cumprimentos a todos
os presentes.
Também nessa edição trazemos importantes abordagens que mostram o quanto
a Sabesp se preocupa e investe em inovação tecnológica, com vistas ao benefício

Comissão Organizadora do 30º Encontro Técnico
AESabesp - Fenasan 2019
Presidente da Comissão: Olavo Alberto Prates Sachs

da população que atende. O incentivo às Inovações também foi efetivamente pon-
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Borges e Walter Antonio Orsatti.

projetos inovadores; bem como no artigo técnico: “Atuação estratégica em área de

Equipe de apoio
Maria Flávia S. Baroni, Maria Lúcia Andrade, Monique
Funke, Paulo Oliveira, Rodrigo Cordeiro e Vanessa Hasson.

2019, estruturado desde já com o propósito de tornar um marco histórico para o
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tuado no case de sucesso: Pitch Sabesp: o concurso recebeu a inscrição de 585
Controle para Redução de Perdas Aparentes” cujo autor foi vencedor do “Prêmio
Empreendedor”, em mais um evento corporativo realizado pela empresa.
Também vale ressaltar a realização da emblemática edição dos 30 Anos do maior
evento em saneamento da América Latina: Encontro Técnico AESabesp/ Fenasan
setor de saneamento ambiental.
E, para complementar esta edição, trazemos importantes dados sobre nossos Comitês de Bacias Hidrográficas, inclusive com um convite para os associados se tornarem membros dos Comitês, uma séria e divertida indagação se a inteligência
artificial pode acabar com os atuais empregos e
uma vivência de um faixa-preta em Aikido, a qual
mostra um pouco da filosofia desta arte marcial.
Um grande abraço e uma boa leitura!

Produção Editorial:
Textoscom
Jornalista Responsável:
Maria Lúcia Andrade - MTb. 16081
Colaboradores:
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INDUSTRIA 4.0
e precariedade num cenário de contrastes

S

egundo o último relatório publicado em 2017 pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das

O processo de automação no saneamento gera diversos benefícios, vamos destacar alguns deles:

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), cerca de 5,5

bilhões de pessoas ao redor do planeta, ainda não têm acesso
ao saneamento básico. Somente no Brasil, são muitos milhões

1

de habitantes. Esses dados fazem parte de um alerta mundial

Confiabilidade: O monitoramento possibilita fácil identificação de anomalias, agilizando
a manutenção

emitido pelas entidades citadas, para que os governos invistam
em saneamento.
De acordo com a responsável pelo Departamento de Saúde
Pública na OMS, Maria Neira, no Brasil há alguns avanços nos

2

últimos 15 anos, mas existem grandes desigualdades entre as regiões mais pobres e as mais ricas do País, e computa esse quadro

Qualidade: Controle de dosagens e coleta de
amostras, assim como monitoramento online
de parâmetros de qualidade e ações rápidas de
bloqueios das instalações.

como um grande problema.
Sabendo que Brasil é um dos países com o mais baixo nível de
saneamento básico na América Latina é possível buscar saídas

3

com o avanço da tecnologia. Em todo mundo, além da aplicação
de soluções e inovações tecnológicas, realizam-se estudos sobre
automação no setor e Indústria 4.0, para planejar o futuro e desenvolvimento urbano, ou seja, acolher a tecnologia apropriada
é de suma importância para o desenvolvimento.
Destacaremos algumas soluções viáveis para o avanço do setor.

4

Automação hidráulica no saneamento
Hoje em dia existem muitos equipamentos, programas e aplicativos dedicados à automação, e isso favorece a implementação

Registro: É possível coletar, registrar e armazenar dados de desempenho, como consumo
de energia elétrica, nível dos reservatórios,
assim como a perda de eficiência gradual. É
possível também programar ações preventivas
para evitar problemas futuros.

Economia: Possibilita maior eficiência na utilização de máquinas, permitindo programação para
desligamento dos motores, resultando em redução no custo de energia, além de permitir operação remota, gerando redução de mão-de-obra.

de sistemas que ajudam no aumento do controle das operadoras e auxiliam na redução de custos. A automação possibilita redução no índice de perdas físicas através de monitoramento em

5

tempo real, gerando menos custos operacionais e com insumos.

Segurança: É possível programar funções de
segurança, como controle de presença, alarmes
e discagem automática em caso de intrusões.

Já é possível automatizar todos os processos de uma concessionária, possibilitando assim, total controle operacional em apenas
uma unidade, concentrando uma quantidade maior de informações, com maior velocidade de atualização e correção de problemas. Essa tecnologia possibilita gerenciamento através de relatórios, gráficos e programação de alarmes em caso de algum desvio,

6

Vantagem Competitiva: A tecnologia robótica é capaz de fornecer às concessionárias as
ferramentas necessárias para diminuir os tempos
de ciclo, melhorar a qualidade e reduzir custos.

gerando filtros para garantir a conformidade de cada setor.
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A Indústria 4.0
A quarta revolução industrial, conhecida como “Indústria 4.0” cria
uma demanda chamada de “fábrica inteligente”. O processo é
caracterizado por combinar diversas tecnologias e vêm ganhando
espaço nos últimos anos, com a transformação digital e criando
tecnologias habilitadoras.
No Brasil e em todo o mundo, existe um interesse crescente e estratégico pelo tema. Afinal são oportunidades para conhecimento
científico e tecnológico. Hoje há interesse pela Indústria 4.0 não só
por empresas, mas também por governos, instituições de pesquisa
científica e tecnológica. Com essa tecnologia temos inteligência
artificial tomando decisões mais rápidas e precisas, com base em
modelos virtuais dos processos.
A indústria 4.0 vem crescendo mundialmente e no Brasil, apesar de pouco conhecida, já existe incentivo do governo para disseminar o conceito. Esse progresso tecnológico traz mudanças
profundas nas indústrias. Os ganhos são expressivos em relação
a produtividade, economia e manutenção, já que todo o processo
acontece de forma eficiente seguindo as necessidades da demanda. Isso pode ser convertido em crescimento.
Essa “revolução” é a transformação digital da fabricação. Tecnologias como Internet das Coisas (IoT), Big Dada, Big Data Analytics,
Criptografia, Rastreabilidade, Realidade aumentada, Dados na nuvem
(Cloud), visão artificial, entre outras, são usadas como aceleradores para
otimização e automação para elevar a indústria a um próximo nível.
Essa realidade é impulsionada por grandes mudanças no mundo
industrial produtivo, como o avanço extraordinário da capacidade
dos computadores, a digitalização da informação e a inovação das
estratégias, seja por pessoas, pesquisas ou de tecnologia.
Compreendendo essa evolução dos sistemas de produção industrial, temos alguns benéficos já estudados como redução de custos,
de erros e desperdício, economia de energia, aumento da segurança e transparência nos negócios além da conservação ambiental.
Quando pensamos em internet na indústria e no meio produtivo,
devemos entender que todos os equipamentos e máquinas estão conectadas em redes e disponibilizando informações de forma única.
A Internet das Coisas, como comentado anteriormente, é conceito tecnológico em que todos os dispositivos relacionados ao
ambiente produtivo, são conectados à internet, interagindo de
modo inteligente. É a fusão do mundo digital com o mundo real.
Sensores, transmissores, computadores, células de produção, sistema de planejamento produtivo, diretrizes estratégicas da indústria,
informações de governo, clima, fornecedores, tudo sendo gravado
e analisado em um banco de dados.
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Imagem
mostra como
a tecnologia
e a interação
entre sistemas
auxiliam no
monitoramento
em tempo real.

Medidores de
vazão usados na
macromedição
auxiliam o setor
de saneamento a
diminuir perdas.

A redução de custo dos sensores que geram a conectividade, dispositivos de criação de dados através de softwares inteligentes, e as
novas tecnologias de segurança, estão gerando avanços e estão colaborando para que a IoT ingresse cada vez mais no meio produtivo.

Como essa tecnologia faz parte do nosso
cotidiano?
Soluções criativas e inovadoras já fazem parte da nossa realidade.
Essa nova tecnologia é essencial para tornar os serviços de saneamento básico eficiente.
Tal inovação está mais próxima do que imaginamos. Sim, já
está presente em grandes concessionárias, como a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que desde
2010 trabalha com uma Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Novos Negócios e tem convênio
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) que destinará R$ 50 mi até 2029 para financiamento de
projetos de centro de pesquisas e universidades.
A ideia é criar processos e trazer novas tecnologias para eliminar a dependência de fornecedores externos, como um sistema
de microfones que trabalham na identificação de vazamentos na
rede de água sem necessidade de deslocamento de uma equipe.

A tecnologia permite acompanhar o
consumo e prevenir perdas.
É possível “ensinar” uma máquina a prever perdas no processo
de abastecimento com o auxílio da tecnologia para acompanhamento do consumo e armazenando na nuvem, graças ao conceito
de transformação digital. Isso permite manutenção preventiva e

Sabendo que Brasil
é um dos países com
o mais baixo nível
de saneamento
básico na América
Latina é possível
buscar saídas
com o avanço da
tecnologia.”

colabora para a eficiência no abastecimento.
Em algumas cidades brasileiras, as perdas podem chegar à 40%
durante o processo de distribuição e o uso dessa tecnologia com
sensores inteligentes conectados à IoT possibilita a identificação
e/ou prevenção dessas perdas. Essa novidade é usada para garantir uma melhora significativa na distribuição de água potável,
por exemplo. Sensores são utilizados para gerar dados sobre o
consumo e criar relatórios online para análise, possibilitando uma
precisa medição de água e identificando desperdício. Deste modo,
é possível projetar um aumento de demanda e planejar melhor a
ampliação do fornecimento.
Essa tecnologia também permite acompanhamento em tempo
real, através de um aplicativo de celular ou computador, possibilitando que o consumidor final também possa verificar o seu consumo e
identificar alguma disparidade, recebendo alertas via e-mail ou SMS.

Janeiro a Março de 2019
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Com isso, é possível identificar vazamentos ou desperdícios antes que chegue a conta seguinte, gerando mais economia.
O conceito dessa transformação busca unir tecnologias
como a IoT, Cloud e aprendizado de máquina, para fazer com
que todo o processo industrial esteja totalmente conectado.
Isso é economicamente importante, pois aumentam a eficiência, a produtividade e os ganhos.

Estamos seguros com tantas
informações e dados online?

Vila Cidadã
no 8o fórum
Mundial da
Água (foto
de Jorge
Cardoso)

Quando o assunto é segurança de dado pessoal, devemos
lembrar dos recentes acontecimentos nos quais dados foram

saúde”, afirma a especialista em infraestrutura, Ilana Ferrei-

utilizados indevidamente para manipular determinada parte

ra, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

da população ou para obter vantagem econômica. Aqui no

O governo federal afirma que com as mudanças do novo

Brasil existe a Lei no 13.709/2018 (Lei Brasileira de Proteção

Marco Regulatório do Saneamento Básico, criado para aju-

de dados LGPD), que altera o arco Civil da Internet, e esta-

dar a cumprir as metas no Plano Nacional de Saneamento

belece regras sobre a coleta, tratamento, armazenamento e

Básico (Plansab), não será possível atingir a meta de levar as

o compartilhamento de dados pessoais gerenciados por or-

redes de abastecimento de água e coleta de esgoto a toda a

ganizações. A legislação faz uma adequação progressiva do

população das cidades brasileiras até 2033, pois seriam ne-

Brasil às práticas globais de gestão de dados.

cessários investimentos de R$ 304 bilhões, segundo a chefe

Com essa sanção, as empresas terão até 18 meses para se
adequarem às novas regras. As empresas que não cumprirem

da assessoria especial da Casa Civil da Presidência da República, Martha Seillier.

as novas regras receberão multas, que podem chegar a 2% de

A Medida Provisória 844 altera a Lei no 11.445/2007 (Po-

seu faturamento, com um limite de R$ 50 milhões por infração.

lítica Nacional do Saneamento Básico) para obrigar os municípios a consultarem o setor privado antes de prorrogar seus

Temos alguma solução?

contratos de concessão dos serviços de saneamento.

Mesmo com novas tecnologias, estamos muito aquém do

Como pode ser visto, investir em saneamento, significa

que deveríamos. Cinco anos após o Brasil se comprometer

não apenas aumento de qualidade de vida, mas sim cresci-

a universalizar o acesso a água potável, ainda temos mais da

mento econômico, uma vez que a falta de investimento gera

metade da população sem acesso a este recurso.

consequências contra a população e demandam grandes re-

Com poucos avanços, o Brasil ainda trata apenas 44,9% do

cursos do governo para reparação dos danos.

esgoto. Isso significa que 5,2 bilhões de metros cúbicos são

As futuras gerações, representadas por esse cenário da Vila

despejados na natureza sem tratamento. Com números alar-

Cidadã no 8o fórum Mundial da Água (foto de Jorge Cardoso)

mantes, houve uma evolução de 7,4% em relação a 2011.

contam com os investimentos tecnológicos, com a visão huma-

Em 2016, 35 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso a

nitária sobre a importância da água para a vitalidade do Planeta

água potável, um crescimento de apenas 0,9% em relação a 2011.

e essencialmente com uma vontade política séria e contundente.

Por conta da falta de infraestrutura brasileira, não é difícil

O sonho da universalização do saneamento ainda não aca-

encontrar pessoas que vivem em regiões com esgoto a céu

bou. Mas a Medida Provisória para revisar o Marco Legal do

aberto e sem água encanada e isso ajuda a proliferar doenças.

Saneamento merece um acompanhamento de perto para não

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

desestruturar o setor, permitindo que regiões com poucos recur-

tística (IBGE), em 2017 haviam 2.276 poços rasos, freáticos

sos sejam ignoradas com o impedimento de subsídios cruzados.

ou cacimbas, mais de 12% de aumento com relação ao ano

Uma mobilização das maiores concessionárias do País (Sa-

anterior. “O Brasil é um país que nunca investiu muito em

besp/ SP, Sanepar/ PR, Copasa/ MG e Embasa/BA) no auxílio

saneamento. Sempre foi um setor no qual foram buscadas

às de menor porte, principalmente na estruturação de Pla-

alternativas locais. Então, as pessoas criavam fossas, poços,

nos de Saneamento e negociação com os governos dos seus

esse tipo de alternativa que acaba gerando problemas de

estados, também seria uma dinâmica muito bem vinda.
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DOENÇAS CAUSADAS PELA FALTA DE SANEAMENTO
Ascaridíase (lombrigas ou bichas): Causada por alimentos mal lavados
e das mãos sujas que os ovos das lombrigas são levados à boca. Depois de
engolidos, os ovos arrebentam, soltando larvas no intestino. Essas larvas se
tornam adultas para se acasalar e gerar outros ovos de proliferação.

Amebíase: A transmissão é pela ameba (Entamoeba) e provoca dores
abdominais, febre e fortes diarréias. Esses parasitos são eliminados com as
fezes que, se deixadas próximas a rios, lagoas, fossas, podem contaminar
a água.

Cólera: Causada pelo micróbio Vibrio cholerae, que se localiza no intestino
das pessoas. A transmissão pode se dar por meio da água contaminada
pelas fezes e pelos vômitos dos doentes. Também pode ser transmitida por
alimentos que foram lavados com água contaminada pelo micróbio.
A
esfera da
saúde é a mais
vulnerável pela falta
de saneamento. Vários
tipos de doenças podem
ser transmitidos pela água e
solo contaminados. Muitas são
responsáveis pelos índices de
mortalidades nas regiões mais pobres
do País.
As mais comuns, aqui relacionadas,
possuem praticamente a mesma base de
desenvolvimento: a falta de banheiros,
fossa e redes coletoras permitem
que o esgoto fique a céu aberto, com
vermes e bactérias contaminando
a água, o solo e todo o ambiente.
Isso acontece principalmente
nas regiões desprovidas, onde
a população anda descalça,
ingere água sem tratamento
e consomem alimentos
não higienizados.

Dengue: O vetor é o mosquito Aedes aegypti infectado, principalmente
no verão, durante ou após períodos chuvosos, por haver proliferação em
recipientes com água acumulada (caixas d’água, cisternas, latas, pneus,
cacos de vidro, vasos de plantas, etc).

Febre amarela: Causada por um tipo de vírus chamado Flavivirus, cujo
reservatório natural são os primatas que habitam as florestas tropicais. São
transmitidas pela picada do mosquito Haemagogus, e a urbana, transmitida
pela picada do Aedes aegypti,.

Febres tifóide e paratifóide: São produzidas pela bactéria Salmonella
typhi e transmitidas pelas descargas do intestino (fezes), que contaminam as
mãos, as roupas, os alimentos e a água. O bacilo tifoide é ingerido com os
alimentos e a água contaminada.

Giardíase e Criptosporidíase: Causada pela Giardia e pelo
Cryptosporidium parvum. A transmissão se faz pela ingestão de cistos,
podendo o contágio acontecer pelo convívio direto com o indivíduo
infectado, pela ingestão de alimentos e água contaminada.

Gastroenterite: Infecção do estômago e do intestino produzida,
principalmente, por vírus ou bactérias. A incidência é maior nos locais
em que não existe tratamento de água, rede de esgoto, água encanada e
destino adequado para o lixo.

Hepatite infecciosa: A transmissão pode ocorrer por meio da água
contaminada. A transmissão pode ocorrer também pela transfusão de
sangue ou pelos resquícios de fezes, duas semanas antes até uma semana
após o início da icterícia.

Malária: O vetor é o mosquito anofelino (Anopheles), muito presente
em igarapés, lagoas e águas paradas, principalmente ao anoitecer e ao
amanhecer. Além da picada, a transmissão também pode ocorrer por
transfusão de sangue contaminado e pela placenta para o feto.
Janeiro a Março de 2019
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MATÉRIA TEMA
As 20 melhores
e as 10 piores
em saneamento
Básico
Avaliação dos serviços
nas 100 maiores
cidades brasileiras

A região
Sudeste

Concentra 11 dos
20 municípios mais
bem posicionados
no ranking do
Saneamento

MELHORES e PIORES

Melhores

Piores

10 Franca (SP)

110 Campina Grande (PB)

20 Cascavel (PR)

120 Santos (SP)

30 Uberlândia (MG)

130 Londrina (PR)

40 Vitória da Conquista (BA)

140 Ponta Grossa (PR)

50 Maringá (PR)

150 Petrolina (PE)

60 Limeira (SP)

160 Piracicaba (SP)

70 São José dos Campos (SP)

170 Curitiba (PR)

80 Taubaté (SP)

180 Campinas (SP)

90 São José do Rio Preto (SP)

190 Niterói (RJ)

100 Uberaba (MG)

200 Jundiaí (SP)

910 Gravataí (RS)

960 Manaus (AM)

920 Duque de Caxias (RJ)

970 Santarém (PA)

930 Nova Iguaçu (RJ)

980 Belém (PA)

940 São Gonçalo (RJ)

990 Ananindeua (PA)

950 Macapá (AP)

1000 Porto Velho (RO)

Fonte
Instituto Trata Brasil

Dados do Ranking do
Saneamento Básico

E

m 2018, o Instituto Trata Brasil, em

cidades do Brasil, onde mora mais de 40% da po-

parceria com a GO Associados, lan-

pulação, víamos que 93,62% da população tinha

çou sua publicação do Ranking do

abastecimento de água, 72,14% coleta de esgo-

Saneamento, com as 100 Maiores

tos e 54,33% dos esgotos gerados eram tratados.

Cidades do Brasil com dados do Ministério das

DESTAQUE 1 – Avanços no país:

Cidades em seu Sistema Nacional de Informa-

a alteração nos indicadores no país no período de

ções sobre Saneamento (SNIS) - ano base 2016.

2011 a 2016 foram poucos significativos, como mos-

Os resultados indicam que os números nacionais

tra a tabela ao lado.

avançam, mas pouco. Em 2016, os indicadores

DESTAQUE 2 – Tratamento dos esgotos:

mostravam que 35 milhões de brasileiros (17%

o novo Ranking do Saneamento destaca o grave

da população naquele ano – 207 milhões) ain-

problema dos baixos indicadores de tratamento

da não era abastecida com água potável, mais

dos esgotos. Os índices médios do país e das 100

de 100 milhões (48% da população) não tinha

maiores cidades são ruins, desta forma foram fei-

coleta de esgotos e somente 45% dos esgotos

tas projeções de quantos metros cúbicos de esgo-

gerados no país eram tratados.

tos são despejados na natureza in natura, ou seja,

Ao transpor esta realidade para as 100 maiores
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sem tratamento.

DESTAQUE 1
Ano

2011

População total com água
tratada (%)

População total com coleta
de esgoto (%)

Esgoto tratado x água
consumida (%)

Perdas de água na
Distribuição (%)

Investimento (R$ bilhões
médios de 2016)*

Brasil

100 maiores
cidades

Brasil

100 maiores
cidades

Brasil

100 maiores
cidades

Brasil

100 maiores
cidades

Brasil

100 maiores
cidades

82,4

93,5

48,1

69,1

37,5

46,7

38,8

39,8

11,9

6,3

2012

82,7

93,5

48,3

69,4

38,7

48,8

36,9

37,8

13,1

6,6

2013

82,5

92,9

48,6

69,1

39,0

48,0

37,0

39,1

13,2

6,4

2014

83,0

93,3

49,8

70,4

40,8

50,3

36,7

38,3

14,5

7,1

2015

83,3

93,8

50,3

71,1

42,7

51,7

36,7

37,8

13,3

7,1

2016

83,3

93,6

51,9

72,1

44,9

54,3

38,1

39,1

11,5

6,6

Avanços
p.p

0,9

0,1

3,8

3,1

7,4

7,7

0,7

0,7

*Soma =
R$ 77,49

*Soma =
R$ 40,10

DESTAQUE 2
BRASIL

100 MAIORES CIDADES

Volume de esgoto não tratado / ano

5,2 bilhões m3

2,17 bilhões m3

Número de piscinas olímpicas de esgoto / dia*

5.733

2.382

* Adotado o volume de 2.500m³ para cada piscina olímpica

Gesner Oliveira, sócio da Go Associados, destaca o papel im-

a comparação entre as melhores e piores cidades confirma a de-

portante das Agências Reguladoras e dos Planos Municipais de

sigualdade e as dificuldades para avançar em muitos municípios.

Saneamento Básico (PMSB) para superar estes desafios. “Para

Mesmo considerando que em termos populacionais as 20 piores

que se alcance um nível adequado de saneamento é fundamen-

cidades tenham quase 2,5 milhões de pessoas a mais (13.106 mi-

tal que se fortaleça a regulação do setor, sendo de suma impor-

lhões x 10.591 milhões nas 20 melhores), os indicadores médios

tância a organização de Agências Reguladoras independentes

mostram uma grande disparidade no acesso aos serviços:

e com corpo técnico capacitado. Além disso, também se deve

Édison Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil,

priorizar o planejamento, onde a correta elaboração dos Planos

chama atenção para a diferença nos níveis de atendimento

Municipais de Saneamento se mostra ferramenta essencial.”

e investimentos em saneamento, justamente a partir da dife-

DESTAQUE 3 – Investimentos em água potável e esgotos:

rença entre melhores e piores. “Uma preocupação que temos

no período de 2015 para 2016, os investimentos em água e es-

apontado há alguns anos é que as melhores cidades seguem

goto no país caíram de R$ 13,26 bilhões para R$ 11,51 bilhões.

avançando e nelas acontece a concentração dos maiores in-

Em contrapartida, nas 100 maiores cidades os investimentos apre-

vestimentos. O natural seria que as piores cidades estivessem

sentaram uma redução em termos reais (R$ 6,60 bilhões em 2016

investindo mais, então esse fenômeno separa ainda mais o

x R$ 7,11 bilhões em 2015). Importante parcela do investimento

Brasil em poucas cidades caminhando para a universalização e

nas maiores cidades se deve aos constantes aportes das cidades

muitas paralisadas. Preocupa também a queda nos investimen-

melhor colocadas do Ranking.

tos públicos para saneamento básico, à medida que Governo

DESTAQUE 4 – Comparação entre 20 melhores e 20 piores cidades:

Federal, estados e municípios sofrem com problemas fiscais.”.

DESTAQUE 4
Indicador

20 melhores

20 piores

%

População Total (IBGE)

10.591.257

13.106.764

-24%

Investimento total 5 anos (Milhões R$)

4.477

1.921

57%

Investimento médio anual por habitante (R$ und.)

84,55

29,31

65%

Indicador de atendimento total de água (%)

99,34

79,22

20%

Indicador de atendimento total de esgoto (%)

95,99

24,96

74%

Indicador de esgoto tratado por água consumida (%)

89,17

14,44

84%

Indicador perdas no faturamento 2016 (%)

24,62

58,55

-138%

Indicador perdas na distribuição 2016 (%)

32,97

45,07

-37%

Janeiro a Março de 2019
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GRÁFICO 1

Metodologia: a metodologia completa do Ranking
do Saneamento – 100 Maiores Cidades está disponível no relatório completo - site oficial do Instituto Trata Brasil2. O material explica detalhadamente como
os indicadores são obtidos e como os municípios recebem as notas que permitem o ranqueamento. Nesta edição, três novos municípios foram incluídos na
amostra devido à população apontada pelo IBGE: entraram Palmas (TO), Taboão da Serra (SP) e Camaçari
(BA), deixaram o Ranking as cidades de Foz do Iguaçu
(PR), Juazeiro do Norte (CE) e Volta Redonda (RJ).
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
O Ranking do Saneamento Básico – 100 Maiores

10 municípios com menor atendimento em água:
Belford Roxo (RJ) 78,12%; Aparecida de Goiânia (GO) 75,97%; Jaboatão dos Guararapes (74,17%);
Belém (PA) 70,41%; Caucaia (CE) 67,40%; Rio Branco (AC) 54,63%; Santarém (PA) 52,39%; Macapá
(AP) 39,11%; Porto Velho (RO) 33,05%; Ananindeua (PA) 29,98%.

Cidades, no que se refere ao indicador de abastecimento de água, mostra que 20 municípios possuem

GRÁFICO 2

100% de atendimento da população e 41 cidades
com atendimento superior a 99%. A grande maioria, 90 das 100 cidades, atendem mais de 80% da
população com água potável. O menor atendimento
foi o de 29,98%, no município de Ananindeua - PA.
Veja o gráfico 1, ao lado.
ATENDIMENTO COM COLETA DE ESGOTO
O indicador de coleta de esgoto também avalia
quanto da população tem acesso ao serviço. Dois
municípios possuem 100% de coleta de esgoto
(Cascavel-PR e Piracicaba - SP), outros 10 municípios
possuem índice superior ou igual a 98% e podem
também ser considerados universalizados. O mínimo da população atendida com serviço de coleta de
esgoto é 0,75%, também no município de Ananin-

Os 10 municípios com indicadores mais positivos, são:
Cascavel (PR) 100%; Piracicaba (SP) 100%; Curitiba (PR) 99,99%; Londrina (PR) 99,99%; Maringá
(PR) 99,99%; Ponta Grossa (PR) 99,99%; Santos (SP) 99,88%; Franca (SP) 99,62%; Santo André (SP)
98,77%; Uberaba (MG) 98,5%.
Os 10 municípios com mais deficiência, são: Aparecida de Goiânia (GO) 24,93%; Teresina (PI)
23,49%; Rio Branco (AC) 22%; Jaboatão dos Guararapes (PE) 18,95%; Belém (PA) 12,62%; Manaus
(AM) 10,18%; Macapá (AP) 8,91%; Santarém (PA) 4,29%; Porto Velho (RO) 3,39%; Ananindeua 0,75%.

deua – PA. Gráfico 2, ao lado.
VOLUME DE ESGOTO TRATADO COM

VALORES DE INVESTIMENTO COMPARATIVAMENTE AOS VALORES

RELAÇÃO À ÁGUA CONSUMIDA

ARRECADADOS COM OS SERVIÇOS

O indicador de tratamento de esgoto aborda o vo-

Um dos critérios do Ranking é avaliar a média dos investimentos feitos em água

lume, não a população. Seis municípios relataram

e esgotos comparativamente aos valores arrecadados nos últimos cinco anos.

tratar todo o esgoto gerado (100%), 16 informaram

A metodologia considera não apenas os investimentos realizados pela presta-

valores superiores a 80%, sendo também conside-

dora, mas também os investimentos realizados pelo poder público (Município e

rados universalizados no contexto deste Ranking. O

Estado). Quanto maior for essa razão (investimento/arrecadação), melhor posi-

mínimo reportado em tratamento de esgoto foi 0%

ção a cidade consegue no Ranking.

nas cidades de Governador Valadares - MG, Nova

O indicador médio dos municípios equivale a 23,19%, ou seja, menos de

Iguaçu – RJ e São João de Meriti – RJ. Ananindeua

1/4 dos recursos arrecadados com os serviços foram reinvestidos nos serviços.

– PA reportou 0,91%. Gráfico 3, página seguinte.

O valor é muito próximo ao observado em 2015 (23,15%). O maior índice de
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GRÁFICO 3
Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida

OBSERVAÇÃO: Em contraste com os indicadores
de população com água e coleta de esgoto, o
indicador de tratamento de esgotos mostra que
21 das grandes cidades tratam apenas entre 0
a 20% do volume. Em contraponto, 22 cidades
tratam mais de 80% do esgoto que produzem.
Assim, dentre os indicadores de cobertura o
tratamento de esgoto é o que está mais longe da
universalização, se mostrando o principal gargalo
a ser superado.

10 municípios mais positivos:
Jundiaí (SP) 100%; Limeira (SP) 100%; Niterói (RJ) 100%; Petrópolis (RJ) 100%; Piracicaba (SP) 100%; Salvador (BA) 100%; Campina Grande (PB) 99,89%; Maringá (PR)
99,08%; Franca (SP) 98,03%; Santos (SP) 97,63%.
10 municípios com maior deficiência:
Duque de Caxias (RJ) 3,89%; Bauru (SP) 3,44%; Belém (PA) 2,67%; Guarulhos (SP) 2,12%; Porto Velho (RO) 1,54%; Santarém (PA) 1,39% ̈; Ananindeua (PA) 0,91%;
Governador Valadares (MG) 0%; Nova Iguaçu (RJ) 0%; São João de Meriti (RJ) 0%.

GRÁFICO 4

OBSERVAÇÃO: 69% dos municípios investiu
menos de 30% do valor arrecadado.

10 municípios com indicadores mais positivos:
Santarém (PA) 556,2%; Boa Vista (RR) 144,32%; Caucaia (CE) 93,02%; Cuiabá (MT) 85,51%; Rio Branco (AC) 78,22%; Praia Grande (SP) 70,02%; Recife (PE) 64,34%;
Aparecida de Goiânia (GO) 60,40%; Serra (ES) 57,96%; Mossoró (RN) 56,68%.
10 municípios que menos investiram x arrecadação:
Niterói (RJ) 8,67%; Santos (SP) 8,15%; Porto Velho (RO) 6,10%; Sorocaba (SP) 5,25%; São Gonçalo (RJ) 4,78%; Teresina (PI) 4,77%; Campo Grande (MS) 4,19%; Santo André
(SP) 3,04%; Pelotas (RS) 1,68%; Várzea Grande (MT) 0%.

investimento/arrecadação no período foi Santarém-PA (566,22%)

o município no Ranking. O indicador médio de perdas de fatu-

e o de menor Várzea Grande – MT (0%). Gráfico 4, acima.

ramento foi de 42,18%, pior do que os 41,25% observados em
2015. O município com menor índice de perdas de faturamento

PERDAS DE FATURAMENTO TOTAL COM A ÁGUA – IPFT

foi Vitória da Conquista – BA (-10,58%) e o maior, Manaus - AM

O Índice de Perdas de Faturamento Total (IPFT) procura aferir o vo-

(71,85%). Gráfico 5, página seguinte.

lume de água produzida, mas não faturada. As perdas ocorrem por
vazamentos, erros de leitura dos hidrômetros, furtos (“gatos”) e

PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – IPD

outros fatores. Quanto menor for a perda, melhor classificado é

O Índice de Perdas na Distribuição considera a diferença entre

Janeiro a Março de 2019
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GRÁFICO 5

OBSERVAÇÃO: apenas 10 cidades possuem níveis
de perdas de faturamento iguais ou menores que
15% (valor usado como parâmetro ideal). Quase
70% das cidades tem perdas de faturamento
superior a 30%, portanto, há um grande
potencial de melhoria na redução dessas perdas
e consequente aumento de ganhos financeiros
para os operadores.
10 municípios com indicadores mais positivos:
Vitória da Conquista (BA) -10,58%; Campina Grande (PB) –1,89%; Serra (ES) 0,63%; Praia Grande (SP) 3,81%; Limeira (SP) 10,89%; Petrópolis (RJ) 11,22%; Caruaru (PE)
11,64%; Maringá (PR) 12,20%; Campinas (SP) 12,56%; Franca (SP) 12,73%.
10 municípios com deficiências:
São João do Meriti (RJ) 60,53%; São Luís (MA) 62,71%; Várzea Grande (MT) 62,71%; Macapá (AP) 63,06%; Nova Iguaçu (RJ) 65,81%; Ribeirão Preto (SP) 66,82%; Boa Vista
(RR) 67,23%; Duque de Caxias (RJ) 68,39%; Belford Roxo (RJ) 68,60%; Porto Velho (RO) 69,77%.

GRÁFICO 6

OBSERVAÇÃO: Dos 100 municípios
considerados, apenas um possui níveis de
perdas na distribuição menores que 15%
(valores considerados como ótimos). 80% das
cidades tem perdas na distribuição superiores
a 30%; assim existe um grande potencial para
redução dessas perdas e assim sobrar mais
água para abastecimento da população.

10 municípios com menores perdas - IPD:
Palmas (TO) 13,05%; Limeira (SP) 15,57%; Santos (SP) 17,25%; Guarulhos (SP) 18,13%; Campo Grande (MS) 19,42%; Vitória da Conquista (BA) 19,76%; Campinas (SP)
21,59%; Goiânia (GO) 22,53%; Campina Grande (PB) 24,53%; Maringá (PR) 24,75%.
10 municípios com maiores IPD:
Maceió (AL) 59,93%; Várzea Grande (MT) 60,70%; Recife (PE) 61,16%; Ribeirão Preto (SP) 61,48%; São Luís (MA) 62,70%; Olinda (PE) 62,70%; Boa Vista (RR) 65,99%;
Macapá (AP) 66,25%; Paulista (PE) 67,92%; Porto Velho (RO) 70,88%.

o volume de água produzida e o volume oficialmente entregue.

Vale notar que não há necessariamente uma correlação entre

Quanto menor for essa perda, melhor classificado é o município

os indicadores de perdas de faturamento com as perdas na distri-

no Ranking. O indicador médio na amostra foi de 39,07%, uma

buição. Por exemplo, Serra – ES possui 0,63% de perdas de fatu-

piora frente os 37,77% de 2015.

ramento e 32,56% de perdas na distribuição; já em Palmas – TO,

O valor de 2016 é superior à média nacional, de 38,01%.

ocorre a situação inversa, o município possui 13,05% de perdas

A pior e melhor perdas ocorreram respectivamente em Porto

na distribuição e 31,29% de perdas de faturamento.

Velho - RO (70,88%) e Palmas – TO (13,05%). Ver Gráfico

CONCLUSÃO DO ESTUDO

6, acima.

Em mais uma edição do Ranking do Saneamento Básico – 100
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Maiores Cidades fica comprovado que os estados de São Paulo,

cumprir a meta de universalização do acesso à coleta e tratamen-

Paraná e Minas Gerais ainda são os que apresentam os municípios

to dos esgotos, por exemplo, colocamos em risco o atingimento

com melhores indicadores de água e esgoto no país. Édison Car-

de vários outros ODSs, principalmente os relativos à proteção da

los, presidente do Instituto Trata Brasil, acredita que as políticas

infância e à melhoria da saúde.”

nacional, estadual e municipal de saneamento básico precisam
enfrentar a realidade do país: “Quando discutimos o acesso à
água e esgoto no Brasil temos que imaginar as diferentes realida-

17 ODS

des. Precisamos buscar saídas para avançarmos como país, espe-

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

cialmente no Norte, Nordeste e parte do Sul. O Brasil tem milhares

foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas

de pessoas sem acesso à infraestrutura mais elementar e isso nos

(ONU) em 2015 e compõem uma agenda mundial para

mantém longe do mundo desenvolvido.”

a construção e implementação de políticas públicas que

Gesner Oliveira, sócio da GO Associados, alerta que a cada ano

visam guiar a humanidade até 2030.

o Brasil se distancia das metas pactuadas junto à Organização das

A agenda contempla um plano de ação internacional

Nações Unidas (ONU), ou seja, os Objetivos do Desenvolvimento

para o alcance dos 17 ODS, desdobrados em 169 metas,

Sustentável (ODS). “Assumimos um compromisso mundial com os

que abordam diversos temas fundamentais para o desen-

ODS, principalmente o número 06, em que o governo brasileiro

volvimento humano, em cinco perspectivas: pessoas, pla-

promete levar água e saneamento para todos até 2030. Ao não

neta, prosperidade, parceria e paz.
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Cristina Knörich Zuffo
Superintendente de Pesquisa,
Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação da Sabesp.
Engenheira Civil pela Escola
Politécnica da USP em
1992. Mestre em Hidráulica
e Saneamento pela Escola
Politécnica da USP em 2002.
MBA pela Fundação Instituto de
Administração da USP em 2014.
Atuou como superintendente
acumulando as áreas de PD&I
e Novos Negócios da Sabesp
(2015 a 2018), como gerente do
departamento de Prospecção
Tecnológica e Propriedade
Intelectual da Sabesp (2010
a 2015), com experiência em
recursos de fomento à Inovação,
propriedade intelectual, estudos
de prospecção tecnológica,
parcerias tecnológicas e
execução de projetos de PD&I
nacionais e internacionais.
Foi engenheira da Unidade
de Produção de Água da
Metropolitana da Sabesp(1997
a 2010), com experiência
em modelagem matemática
hidráulica, estudos de concepção
e otimização para abastecimento
público, eficiência energética em
sistemas de bombeamento e
planejamento do abastecimento
da Região Metropolitana de
São Paulo.
Contatos: czuffo@sabesp.com.br
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A indústria 4.0 no
saneamento com a
superintendência TX
da Sabesp

N

esta edição, trazemos a entrevista da

de recursos de IoT e automação em diversas instala-

Superintendente de Pesquisa, Desen-

ções e até mesmo na gestão corporativa. Além disso,

volvimento Tecnológico e Inovação da

cada vez mais estão sendo prospectados e gradativa-

Sabesp (TX), Cristina Knörich Zuffo, que

mente incorporados sistemas da indústria 4.0.

discorre, com muita propriedade e experiência, sobre

No mercado já existem inúmeras soluções voltadas

os recursos, soluções e impactos trazidos pelos proces-

para o saneamento com o uso de inteligência artificial,

sos dessa nova diretriz.

sejam para aplicação em sistemas de gestão, sejam
para tornar os processos técnicos da empresa eficien-

SANEAS: Sendo o saneamento um setor de manu-

tes e trazer um maior custo benefício.

tenção convencional nas últimas décadas, a senhora

Estamos prospectando um rol enorme de tecnolo-

acha viável a adoção de uma produção turbinada pe-

gias nacionais e internacionais para alavancar os nos-

los recursos de ponta propostos pela “Indústria 4.0”,

sos processos, com graus de maturidade diferentes.

como emprego da inteligência artificial, impressão 3D

Algumas tecnologias dependem de desenvolvimento

e outras novas possibilidades?

ou adequação para atender plenamente ao setor de

Cristina K. Zuffo: Com certeza! A Sabesp já se utiliza

saneamento e outras são tecnologias já disponíveis no

Janeiro a Março de 2019

mercado. Estas tecnologias podem ter aplicação direta para o se-

SANEAS: O estado de São Paulo conta com processos de insta-

tor de saneamento ou mesmo pertencerem a temas transversais,

lações e equipamentos, como tubos, válvulas e estações de tra-

como é o caso da gestão corporativa ou da eficiência energética.

tamento, bem antigos. Como os atuais processos tecnológicos

Importante destacar que a filosofia de inovação da Sabesp atual-

verificam suas condições de operação? Eles tendem a ser substi-

mente segue a linha da inovação aberta e também aos conceitos

tuídos por ações inovadoras?

de economia circular dentro do contexto dos Objetivos de Desen-

Cristina K. Zuffo: A gestão de ativos é um ponto crucial para

volvimento Sustentáveis– ODS da ONU.

empresas de saneamento. Para entendermos o impacto das inovações no saneamento precisamos primeiramente conhecer as

SANEAS: O saneamento é um setor de grande mote social, com

suas características e dinâmica de inovação. O setor de sanea-

influência direta nas esferas da saúde, moradia, economia e ín-

mento, por exemplo, é caracterizado por ser fortemente atrelado

dices gerais de boa qualidade de vida. O que o emprego das tec-

ao setor público, regulado, necessita de investimentos elevados

nologias de ponta traria de benefício a esse conjunto de ações?

de infraestrutura, economia de escala e trajetórias tecnológicas

Cristina K. Zuffo: De fato, o saneamento tem um papel importan-

de longo prazo.

tíssimo no desenvolvimento social. Se compararmos por exem-

Para se ter uma ideia, temos instalações de 1914 que estão fun-

plo, os índices de mortalidade infantil com a evolução de atendi-

cionando bem até hoje. Claro que ao longo do tempo é necessá-

mento em água e esgoto no Estado de São Paulo nos últimos 30

rio o monitoramento e eventuais intervenções para modernização

anos, vemos que existe uma relação diretamente proporcional da

da base de ativos e desta forma manter o pleno funcionamento

redução dos índices de mortalidade, conforme vão aumentando

de todo sistema. Um exemplo de tecnologia que atua na recupe-

os índices de saneamento no Estado. Além disso, sabemos que o

ração de ativos são os métodos não destrutíveis, como é o caso do

saneamento também exerce um importante papel para reduzir as

“pipebursting”. Esta tecnologia já está bastante difundida e cada

diferenças e aumentar a inclusão social.

vez mais barata pelo efeito escala. Assim, em algumas regiões, o

A implantação de inovações, sejam de cunho tecnológico ou

método “pipebursting” já supera a utilização dos métodos tradi-

mesmo em processos administrativos, serviços dentre outros, com

cionais com abertura de valas que acarretam muito mais transtor-

certeza vão ter um papel importantíssimo para minimizar de for-

nos e impactos negativos para a população.

ma mais acelerada as diferenças sociais, além de reduzir a burocracia, garantir a qualidade e quantidade dos serviços oferecidos

SANEAS: Durante a Fenasan 2018, foram mostrados modelos

pelo setor, pelo ganho de eficiência e obtenção de resultados mais

e gráficos de transformação da Sabesp, por meio da gestão das

efetivos no saneamento.

prioridades com o emprego da inovação tecnológica. A senhora
poderia enumerar, por ordem de importância, quais são as priori-

SANEAS: Existem financiamentos governamentais, voltados para

dades para se vislumbrar uma nova Sabesp para 2019?

o alto empreendimento tecnológico no saneamento?

Cristina K. Zuffo: A abordagem da inovação não pode se res-

Cristina K. Zuffo: Sim. Atualmente existe uma gama enorme de

tringir à um número limitado de áreas de atuação ou iniciati-

financiamentos voltados para inovações, não só para o setor de

vas. Desta forma, a Sabesp mapeou diversos desafios baseados

saneamento como para qualquer setor que queira inovar. A Sa-

em demandas de toda empresa, sejam pelas áreas operacionais

besp já faz uso de algumas linhas de financiamento desta nature-

ou corporativas. Os desafios foram priorizados e divididos em 5

za, como por exemplo, FAPESP, FINEP e BID.

grandes áreas consideradas estratégicas pela empresa: experiên-

Acredito que o acesso a estes financiamentos atualmente é li-

cia dos clientes, redução de perdas, tecnologias para o sanea-

mitado para diversas empresas pela falta de informação, falta de

mento, eficiência operacional e energética e gestão corporativa.

estrutura corporativa voltada à PD&I e má qualidade dos projetos

Os 27 desafios prioritários foram lançados em um chamamento

submetidos. No Brasil temos uma carência muito grande de pro-

público, o PITCH SABESP, cujo evento de premiação foi realizado

jetistas especializados e abertos para inserção de inovações. Em

em 11 de dezembro de 2018.

geral, temos um “copy & paste” dos projetos passados que são

Além deste estímulo à inovação temos vários outros, tais como,

replicados nos futuros e justificados pela velha retórica “fizemos

o convênio da SABESP com a FAPESP, o prêmio empreendedor, fi-

isso por mais de 30 anos e sempre funcionou, porque mudar?”.

nanciamento para inovação com a FINEP, realização de termos de
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cooperação técnica com empresas e institutos de ciência e tecno-

dos clientes e desta forma, dimensionar os serviços e produtos

logia, etc. Então veja que a inovação engloba uma gama enorme

mais indicados a cada perfil ou necessidade. Um bom exemplo

de frentes, diferentes atores e conexões para que consigamos im-

aconteceu na crise hídrica, onde a Sabesp disponibilizou um apli-

plantar algumas delas. Além disso, a maior parte dos desafios es-

cativo para imprimir maior transparência das informações hídricas,

tão inter-relacionados o que aumenta ainda mais a complexidade.

de forma que toda população acompanhasse o nível dos manan-

Nesta ótica, a Sabesp que esperamos para 2019 é uma empresa que

ciais. Temos ainda o “Sabesp Mobile” que ajuda os clientes a ge-

continue alavancando iniciativas de inovação para melhorar a quali-

renciarem suas contas, emite de segunda via, fornece informações

dade e eficiência de seus produtos, processos e serviços à população.

sobre falta de água, dentre outros serviços. A tendência é que
gradativamente haja o aprimoramento e a implantação de outras

SANEAS: Em relação ao atendimento a uma base de mais de 28

tecnologias de natureza digital para facilitar ainda mais a relação

milhões de consumidores, o que a senhora computa como mais

cliente / Sabesp.

importante no emprego dos processos
tecnológicos de operação?

SANEAS: Que impacto a implantação de

Cristina K. Zuffo: Realmente a base de

novos processos voltados à Inovação cau-

clientes da Sabesp é maior do que a de

sou na maneira de se conceber e executar

muitos países como é o caso da Austrá-

as demandas dentro da Companhia?

lia, Holanda ou Arábia Saudita. Não é a
toa que é a quarta maior empresa em
termos de número de clientes no mundo. Portanto temos uma diversidade e
complexidade enormes e é aí que as tecnologias entram para ajudar.
As tecnologias são fundamentais, à
medida que facilitam a integração, operação, padronização dos processos e
serviços e ajudam a minimizar possíveis
erros. Além disso, ajudam na medição e
controle de processos e imprimem confiabilidade aos sistemas como, por exemplo, a tecnologia “blockchain”. Todo este
conjunto de soluções são fundamentais

A filosofia da
inovação é que
o erro faz parte
do aprendizado
e somente
cometendo erros é
que conseguimos
acelerar o processo
inovativo

Cristina K. Zuffo: Na realidade estamos gradativamente promovendo uma
mudança de cultura dentro da empresa.
Isso é muito importante pois os processos inovativos somente terão espaço se
a companhia como um todo acreditar
nesta premissa. O processo inovador
não pode ficar circunscrito à apenas algumas pessoas, tem que permear toda
a empresa. Assim já estão sendo incorporados em diversos projetos e processos ações inovadoras. Estas ações, por
sua vez, servem de exemplo para que
outras pessoas dentro da companhia
se contaminem com o espírito inovati-

para manter a uniformidade na cober-

vo e também procurem por inovações

tura dos serviços e subsidiar a gestão e

tornando-se um ciclo virtuoso.

consequentemente as tomadas de decisão.
SANEAS: No âmbito interno da Companhia, considerando um
SANEAS: Com o compartilhamento de informações em disposi-

corpo funcional com muitos anos de casa, portanto de idade,

tivos de comunicação, como os Smartphones, as cobranças dos

como são trabalhadas eventuais resistências de empregados em

consumidores se intensificaram?

relação à modernidade das inovações propostas?

Cristina K. Zuffo: Pelo contrário, a relação com os clientes se tor-

Cristina K. Zuffo: Como dito anteriormente é um processo gradu-

nam mais próximas, consequentemente mais transparentes ge-

al de mudança cultural. A resistência à mudança está intrínseca

rando um equilíbrio entre as partes. Não podemos considerar que

no ser humano e isso não depende somente da idade. As pessoas

as cobranças aumentam e sim que estamos ouvindo muito mais

em geral, por natureza, têm aversão à mudança, não querem sair

o cliente final, o que antigamente era um processo restrito pela

da zona de conforto. Como inovação implica em riscos, precisa-

ausência de canais desta natureza.

mos de uma grande determinação para mudar este panorama.

A Sabesp consegue mapear muito mais rápido as necessidades
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Tenho diversos funcionários mais antigos que são muito abertos

à inovações. Claro que as novas gerações já nasceram num am-

SANEAS: Pelo fato da Sabesp operar em 367 municípios e con-

biente digital e com a mentalidade voltada para inovação, o que

siderando suas singularidades regionais, é possível a implantação

facilita a introdução de novas tecnologias, mas não significa que

padronizada dos processos operacionais, técnicos, administrati-

todo corpo técnico da Sabesp que tenha muitos anos de casa seja

vos, financeiros e comerciais, em escala por todo o Estado?

reativo às mudanças. Estamos trabalhando neste aspecto fortemen-

Cristina K. Zuffo: Com certeza que sim! A Sabesp possui pecu-

te, colocando e estimulando a inovação no dia a dia da empresa.

liaridades regionais, mas isso não impede o uso em larga escala
de tecnologias. Temos bons exemplos como a implantação do

SANEAS: É possível se ter uma noção de destaque individual e de

ERP (SiiS) na Sabesp, o sistema NET Control e o sistema Signos

meritocracia dos empregados da Empresa, dentro de um proces-

de georeferenciamento. O que às vezes muda é a velocidade de

so tecnológico padronizado de avaliação?

implantação dos sistemas nas unidades operacionais e algumas

Cristina K. Zuffo: Acredito que as tecnologias são ferramentas

necessidades tecnológicas locais geralmente mais ligadas aos

para apoiar o ser humano em suas decisões, mas a decisão final

processos operacionais, o que é natural.

será sempre do gestor que está diariamente junto a sua equipe e
pode estabelecer avaliações subjetivas, que associadas à tecnolo-

SANEAS: Como a senhora avalia a iniciativa da Sabesp para atrair

gia e à racionalidade terão um poder de análise muito mais re-

soluções inovadoras, por meio do Concurso Pitch Sabesp? Os

finado e completo, diminuindo sensivelmente erros no processo.

projetos vencedores serão aplicados na Companhia?
Cristina K. Zuffo: Acho essas iniciativas fantásticas, porque con-

SANEAS: Em sua concepção, o medo do “novo” tem justificati-

seguimos atingir o público externo à companhia e inovações po-

vas ou pode-se afirmar que atualmente a simplificação, otimiza-

dem vir de onde menos se espera. Propostas vindas de pessoas

ção e informatização dos processos trazem soluções confiáveis

físicas, pequenas empresas, startups e até mesmo de setores to-

e confortáveis?

talmente diferentes do saneamento é de fundamental importân-

Cristina K. Zuffo: Uns dos grandes problemas da sociedade em

cia para o pensamento de inovação aberta que a Sabesp adotou.

geral é que ninguém é educado para errar ou aceitar erros dos

O objetivo deste tipo de chamada pública é sem dúvida a implan-

outros. Comumente pessoas são totalmente massacradas quan-

tação na empresa, tanto que os ganhadores do Pitch recebem R$

do erram. Mas a filosofia da inovação é que o erro faz parte

150 mil e poderão fazer testes pilotos em escala real na Sabesp

do aprendizado e somente cometendo erros é que conseguimos

para validação de suas soluções. O objetivo é que todas elas se-

acelerar o processo inovativo. Assim acredito que a mudança cul-

jam internalizadas. Claro que inovação envolve risco. E nem sem-

tural passa muito pelos processos educativos de base atuais.

pre todas as propostas podem dar em resultados positivos, mas

A maioria das soluções tecnológicas são confiáveis e trazem

isso faz parte do processo.

muito conforto para os operadores e também para a organização, já que são facilmente auditáveis. Novas tecnologias tornam

SANEAS: Se a senhora tiver mais considerações pertinentes a

os processos em geral muito mais transparentes e o comparti-

esta entrevista que não foram perguntadas, fique à vontade para

lhamento de informações que pode ser obtido com essas tecno-

abordá-las. Agradecemos sua contribuição.

logias, aceleram sobremaneira outras inovações. O que aconte-

Cristina K. Zuffo: Recentemente foi dado um importante passo

ce na prática é que toda mudança necessita de um prazo para

para a implantação de inovações no setor de saneamento. A AR-

implantação e adaptação de todos. Imagine a reação de todos

SESP, agência que regula a Sabesp instituiu um Fundo para PD&I

com a implantação do sistema ERP na Sabesp. Num primeiro mo-

para estimular ações inovativas na Sabesp. Este modelo atual-

mento houve uma grande reação dos operadores e também a

mente já é aplicado para concessionárias de energia e gás. Em

necessidade de inúmeras adaptações no sistema. Passados mais

todo setor de saneamento do Brasil, a Sabesp será a primeira e

de um ano, o ERP já faz parte da realidade Sabesp e as resistên-

única empresa a se utilizar deste processo. Os recursos destina-

cias e falhas do sistema diminuíram muito, mas continuamos a

dos a este fundo, correspondem à 0,05% da receita requerida di-

ter um processo de melhoria contínua. Todo processo de im-

reta da empresa o que equivale a cerca de R$ 7,5 milhões. Então

plantação de inovações é gradativo, necessita de capacitação do

a partir de 2020, a Sabesp passará a investir este valor para PD&I,

corpo operacional e técnico e é suscetível a adequações para que

alavancando ainda mais a busca por novas soluções.

funcionem em sua plenitude.
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Diretoria Metropolitana
da Sabesp inova com IoT
Por
Marcello
Xavier Veiga

N

o final dos anos 90 a Sabesp inovou

As redes de IoT foram criadas para conectar o mun-

no mercado de utilities com a criação

do e já estão em grande uso na Europa e Ásia para

do TACE (Técnico em Atendimento

criação de cidades inteligentes. O objetivo das redes

Comercial Externo), permitindo a en-

de IoT é conectar objetos, sensores, veículos, prédios,

trega da conta já no momento da leitura. O TACE

eletrodomésticos e qualquer outra coisa que possa co-

trouxe muitos benefícios, mas o fato de obtermos

letar e transmitir dados. O governo brasileiro estima

informações somente uma vez por mês de certa

que o mercado de IoT pode chegar a US$ 200 bilhões

forma acaba sendo reativa quanto a possíveis irre-

em 2025.

gularidades e aumentos de consumo.

Marcello Xavier Veiga
Administrador de Empresas,
Pós Graduado em Finanças
Superintendente de
Planejamento e Desenvolvimento
da Metropolitana - MP
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O resultado do piloto foi um sucesso, o que levou a

Na busca pela melhoria e inovação, a Diretoria

Diretoria a tomar a decisão de implantar o monitora-

Metropolitana implantou em 2018 um projeto pilo-

mento em 100.000 clientes da Região Metropolitana.

to visando monitorar diariamente o consumo de 500

O monitoramento permitirá a companhia ter aces-

clientes, fazendo uso de redes de baixo custo voltada

so às informações diárias de consumo, identificando

a Internet das Coisas (IoT – Internet of Things).

anomalias e atuando prontamente na solução, miti-

Janeiro a Março de 2019

de água distribuída ao longo do dia.

gando possíveis perdas. Permite ainda projetar o faturamento com dados

O projeto será implantado com a

mais consistentes. A solução prevê

aplicação de medidores ultrassôni-

ainda a criptografia dos dados da

cos, a melhor tecnologia disponível

transmissão preservando as informações processadas.
O projeto tem como foco atuar nos clientes de maior consumo
protegendo 45% do faturamento
da Metropolitana.
Dada a magnitude do projeto,
o modelo de contratação também
exigiu inovação, baseando-se em
contrato de prestação de serviços, cabendo ao fornecedor dispor de mão
de obra especializada e insumos.
A duração do contrato será de
60 meses, sendo o fornecedor remunerado pelos dados entregues, o
qual terá suas medições mensais realizadas com base no atendimento
a Acordos de Nível de Serviço (SLA)
quanto a qualidade e disponibilidade
dos dados.
Com a implantação do projeto, a
companhia aprimorará a gestão dos
clientes, minimizando problemas comerciais decorrentes de erros de leitura e faturamento por média, permitirá
implementar um relacionamento proativo com o cliente por meio de contínuo monitoramento de possíveis vazamentos internos, assim como reduzir
perdas, eliminando fraudes nas ligações monitoradas, com incremento
no faturamento e redução de perdas
aparentes, através de alarmes disponibilizados pela tecnologia utilizada.
O uso dos dados permitirá ainda o
aprimoramento da operação da rede
de distribuição, tendo em vista a frequência diária. Será possível uma melhor análise das características de con-

As redes de IoT
foram criadas
para conectar o
mundo e já estão
em grande uso
na Europa e Ásia
para criação
de cidades
inteligentes.
O objetivo das
redes de IoT
é conectar
objetos, sensores,
veículos, prédios,
eletrodomésticos
e qualquer
outra coisa que
possa coletar e
transmitir dados.

no mercado mundial quando se trata de medição de consumo de água,
estes medidores apresentam elevada
qualidade de medição, contribuindo
diretamente para a redução da submedição ou efeito caixa d’água como
é mais conhecido, além de apresentarem características que dificultam a
atuação de agentes fraudadores. Outra vantagem desse medidor é a vida
útil prolongada comparada as demais
tecnologias de medição utilizadas
pela Sabesp.
O projeto consiste em acoplar aos
medidores dispositivos que irão receber no mínimo duas informações diárias de leituras e alarmes de ocorrências no período, transmitindo estas
informações através das redes. Estas
informações serão trabalhadas diariamente por softwares estatísticos,
entregando a Sabesp informações estratégicas na gestão do faturamento
destes clientes.
A rede de dados será de escolha do
contratado, uma vez que a Sabesp irá
remunerá-los pelos dados entregues,
daí a importância da escolha da rede
que garanta a transmissão do sinal
(SLA) e o atingimento dos resultados
previstos no contrato.
A contratação está prevista para
fevereiro de 2019, com previsão de
início das instalações após 120 dias
da assinatura do contrato, sendo que
a implantação total dos equipamentos ocorrerá em até 12 meses.
Acreditamos que o uso do IoT
elevará os patamares de qualidade

sumo dos clientes, buscando-se um

na gestão dos processos operacio-

equilíbrio entre a demanda e a oferta

nais e comerciais.
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CASE DE SUCESSO

Pitch Sabesp: o concurso
recebeu a inscrição de
585 projetos inovadores

D

enominado “ Pitch Sabesp” , esse con-

O Pitch Sabesp foi dividido em cinco grandes áreas

curso criado, em 2018, pela Sabesp para

temáticas: experiência dos clientes, redução de perdas,

atrair soluções inovadoras foi um sucesso.

eficiência operacional e energética, tecnologia para o

Foram 585 propostas inscritas, sendo que

saneamento e gestão corporativa. Dentro desses temas

o desafio mais concorrido foi “Como facilitar o paga-

existiam 27 desafios específicos, para os quais os inte-

mento pelos clientes”, o que demonstra o quanto exis-

ressados apresentaram suas ideias inovadoras.

te espaço para inovação no saneamento e no atendimento à população.

24

SANEAS

A área que recebeu mais propostas foi a de “tecnologias para o saneamento”, com 238 projetos inscritos.

Vale destacar ainda a apresentação de 8 propos-

Essas soluções dividiram-se em blocos bastante diver-

tas internacionais, de países como Inglaterra, Estados

sos: 98 projetos para abastecimento de água, 92 para

Unidos, Israel, França, Suíça e Austrália; bem como de

coleta e tratamento de esgoto, 8 focados em água de

projetos de 19 Unidades da Federação brasileira: Ama-

reúso, 4 em hidrômetros, 3 em energia e outros 33

zonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,

divididos em temas variados. Outra área bastante pro-

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Ge-

curada foi a de redução de perdas de água, com 98

rais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,

sugestões inovadoras. Aliás, essa é uma das prioridades

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catari-

da Sabesp, tanto na prevenção de vazamentos quanto

na, São Paulo e Sergipe.

no combate às fraudes e “gatos” nas redes.

Janeiro a Março de 2019
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Anuncio dos projetos
vencedores
Em 11 de dezembro, a Sabesp rea-

Conheça os finalistas por categoria:
Pessoas Físicas

lizou a apresentação dos projetos
finalistas a bancas examinadoras.
Entre 15 selecionados a Sabesp
anunciou 3 vencedores na categoria
pessoa física que receberam certificado de participação e viagem a um
dos maiores festivais de inovação e
tecnologia – o South by Southwest e
5 startups que receberam R$ 150 mil
reais em prêmios. As propostas ven-

David Berto Farias
Redução de perdas
por fraudes e
ligações clandestinas
(vencedor)

Marco Antônio
Sombra de Menezes
Autogeração de
energia eólica

Herbert Bruchmann
Júnior
Leitura eletrônica
dos hidrômetros

Avatar da Saúde
Consultoria
Aplicativo voltado à
saúde e qualidade
de vida dos
colaboradores

Advizzo
Engajamento e
relacionamento com
clientes

City Taps
Medidor de água
inteligente e pré-pago

cedoras serão colocadas em prática
dentro da empresa.

Startups

E-Wally
Pagamento de
contas por aplicativo
(vencedor)

Utilis Israel
Identificar perdas de
água por satélites
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VISÃO DE MERCADO

Por Maria Carolina
Bianchi de Avis
Neves

A Inteligência Artificial
vai acabar com meu
emprego?

M

elhor do que pensar que a Inteligên-

Maria Carolina
Bianchi de Avis Neves
É professora universitária,
professora de pós-graduação
em Marketing Digital no Centro
Universitário Internacional
Uninter, presta consultoria em
Marketing Digital, ministra
cursos em grupo ou in company
de Marketing Digital/ SEO
(Search Engine Optimization),
Redes Sociais, Facebook
Ads, Instagram Ads, E-mail
Marketing, Marketing de
Conteúdo, Google Analytics,
Google Adwords, entre outros.
Mais informações:
Assessoria de imprensa da
Uninter: lorena@pg1com.com

informações irrelevantes e registra o mais importante.

cia Artificial está dominando o mun-

Em contrapartida, somos ótimos para atividades que

do é concentrar forças em usar a re-

exigem criatividade, emoção e outros sentimentos. En-

volução tecnológica ao nosso favor.

tão não devemos competir com as máquinas, e sim ex-

Já ouviu alguém dizendo que tem medo de robôs? A

plorar melhor o que temos, trabalhando em conjunto

maioria das pessoas pensa que os seres digitais são

com elas. Devemos valorizar nosso pensamento estraté-

do mal, quando, na verdade, eles são grandes aliados

gico e o robô deve fazer o trabalho mecânico, repetitivo.

dos humanos em seu cotidiano. Por isso, é bom nos
acostumarmos com os novos habitantes da Terra.

Por exemplo, existem robôs atuando em cirurgias cardíacas, coordenados por médicos. O robô desempenha

Diante desse contexto, a pergunta que surge é: os ro-

habilidades impossíveis para a mão humana, como mo-

bôs vão me substituir em meu emprego? E a resposta é:

vimentos curtos, cinco vezes menores do que aqueles

SIM, se você desenvolve apenas um trabalho repetitivo e

feitos pelas mãos de um cirurgião. O robô não vai tomar

mecânico, e NÃO, se você está disposto a se adaptar e se

o lugar do médico, cuja expertise é necessária para o

atualizar com essa nova realidade. Os robôs não devem

diagnóstico e apuração da necessidade da cirurgia, mas

“roubar” trabalhos, e sim complementá-los.

auxiliar seu trabalho.

Para pensar o futuro do trabalho, reflita sobre as pro-

Martha Gabriel, autora de Você, eu e os robôs, afirma:

fissões que existiam 50 anos atrás. Trabalhava-se com o

uma pessoa mediana que usa a tecnologia a seu favor é

que? A profissão de seus avós, bisavós e tataravós con-

mais produtiva do que a melhor pessoa “analógica” da

tinua existindo? Quantas parteiras você conhece hoje? É

área. Em Londres, há alguns anos, decorar o mapa da

uma profissão que não existe mais, assim como algumas

cidade era uma grande vantagem competitiva para os

profissões que existem hoje desaparecerão em um futu-

taxistas. Hoje em dia, quem dirige melhor? Um taxista

ro próximo.

que tem o mapa na cabeça ou uma pessoa comum, com

Outras ocupações terão suas atividades complemen-

um aplicativo como o Waze? Obviamente uma pessoa

tadas por um robô ou por um bot – robôs não-físicos,

com o aplicativo, que vai obter dados ricos, como aciden-

como algoritmos e assistentes de voz. O mundo evolui,

tes, trânsito e rotas alternativas. Assim, o grande segredo

as profissões se renovam e os profissionais precisam se

é automatizar o que é repetitivo.

atualizar para sobreviver em um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo.

Em um futuro não muito distante, vamos falar mais
com robôs e bots do que com seres humanos. Isso

Robôs têm uma inteligência sobre-humana e huma-

porque utilizaremos muito mais a internet das coisas

nos têm emoções que são insubstituíveis. A ideia é que

(geladeiras inteligentes que interagem com humanos,

os robôs nos ajudem a realizar atividades com alta per-

cortinas que se abrem, luzes que se acendem com um

formance, rapidez e assertividade. Vale ressaltar que o

comando de voz, entre diversos outros produtos). Ou

cérebro humano não foi feito para realizar atividades que

seja, gostando dos seres digitais ou não, teremos que

os robôs realizam, como processar mais de 50 mil dados.

lidar com eles.

Nosso cérebro funciona da maneira contrária: esquece
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ARTIGO TÉCNICO
Ricardo Batista
dos Santos

Gerente da Divisão de
Medidores da Sabesp, é
Engenheiro Civil com
especialização em Gestão
Empresarial (MBA).

Atuação estratégica em área de Controle
para Redução de Perdas Aparentes
O Prêmio Empreendedor foi um evento corporativo realizado, em 2018, através da junção de alguns prêmios já
existentes nas diretorias da Sabesp. O objetivo foi fomentar a inovação na Companhia, através de quatro vertentes:
Ideia, Projeto, Prática de Gestão e Experiência Técnica.
Nesta edição da Saneas, trazemos o trabalho vencedor na categoria “Experiência Técnica de Sucesso”, voltado ao
Processo - Água/ Temática - Controle e redução de perdas de água, de autoria de Ricardo Batista dos Santos(*).

Por Ricardo Batista dos Santos

Resumo

aparentes em duas áreas de controle. O trabalho foi

Reduzir perdas é o grande desafio das Companhias

realizado somente com a atuação na substituição dos

de Saneamento e também o melhor caminho para

hidrômetros, focando atuar nas vertentes de redução

preservação dos recursos hídricos. O trabalho aqui

dos erros de medição e combate às fraudes em hi-

apresentado além de trazer os benefícios da redução

drômetros. A atuação fez uso das duas tecnologias

de perdas e melhoria da eficiência operacional, con-

de medição mais avançadas disponíveis no mercado,

tribui fortemente na preservação de recursos hídricos,

quando se trata de medição de consumo dos clientes,

uma vez que a atuação em perdas aparentes, permite

que são os medidores volumétricos e ultrassônicos,

a Companhia medir consumos que eram realizados,

medidores com significativa qualidade de medição,

porém, não contabilizados e consequentemente não

que permite a Companhia medir volumes que até en-

faturados. A cobrança justa do consumo remete aos

tão não eram medidos pelas tecnologias convencio-

consumidores uma visão do quanto está sendo con-

nais. Somente com atuação sobre as perdas aparentes

sumido, condição que permite uma reeducação dos

foi possível reduzir em um terço a perda de cada área,

modos de consumo, adotando-se o uso racional, de

condição que demandaria anos de atuação e altos in-

forma que isto não impacte nas contas.

vestimentos na busca de resultados semelhantes.

Entre as principais causas das perdas aparentes, a
submedição e as irregularidades são as que se desta-

Redução de
Erros de
Medição

cam com maior peso na Cruz de Perdas Aparentes. A
submedição representa o volume consumido de água
não contabilizado devido a ineficiência da medição,
seja ela por desgaste dos medidores em uso ou pela
baixa eficiência da tecnologia adotada, que fazem com
que os aparelhos não contabilizem consumos em baixas vazões, muitas vezes, vazões inferiores as de tra-

Combate às
fraudes

Perda Aparente
Inevitável
Nivel Econômico
de perdas

Problemas
de cadastro

balho dos medidores. Já as irregularidades devem ser
consideradas caso de polícia, uma vez que se trata de
um crime de furto de água, cabendo as Companhias
atuarem exaustivamente na prevenção e repressão.
A experiência técnica de sucesso foi realizada com

Implementação
de Sistema
Comercial
Adequado

o objetivo de mensurar, reduzir e controlar as perdas
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Relevância do Tema

ultrassônicos e volumétricos. Os hidrômetros ultrassônicos por sua

Combater perdas é sem sombra de dúvida uma atividade comple-

capacidade de registrar o consumo com alta precisão também em

xa para uma empresa de saneamento, haja vista a quantidade de

baixas vazões, além não possuírem partes móveis, condição que re-

variáveis existentes que pode colocar em risco a sustentabilidade

mete ao não desgaste ao longo do tempo. Os medidores volumé-

do negócio.

tricos também apresentam alta qualidade de medição também em

Entre as diversas origens das perdas, uma boa atuação no pro-

baixas vazões, possuem menor custo, mas possuem partes móveis,

cesso de redução ganha muita força, quando você consegue iden-

condição que o torna “frágil” a existência de particulados em ex-

tificar de forma clara o potencial de recuperação que se refere as

cesso e eventuais intermitências, condição que permitirá ao longo

perdas aparentes e as perdas físicas ou reais.

do tempo avaliar também os desgastes sofridos pela tecnologia.

A escassez hídrica enfrentada em diversas partes do mundo nos

Levando-se em consideração o perfil de consumo dos clientes

últimos anos, demonstra que reduzir perdas ainda deve ser o princi-

das regiões em estudo, indicadores de perdas e o ticket médio de

pal indicador de eficiência operacional a ser monitorado pelas em-

faturamento, decidiu-se por implantar o projeto da zona Sul com

presas de saneamento. A redução das perdas aparentes além de seu

medidores ultrassônicos, isto levando-se em consideração também

impacto positivo pela preservação do recurso hídrico é uma poten-

que se trata de uma região com consumo e faturamento médio su-

cial fonte de aumento das receitas, através da medição e do fatura-

perior ao da zona Oeste, condição que demonstrava maior poten-

mento correto dos consumos, além do impacto moral e educacional.

cial de viabilidade para o projeto, haja vista o valor de compra dos

O desafio da experiência técnica aqui apresentada foi demons-

medidores ser quatros vezes superior aos medidores volumétricos.

trar claramente o quanto se pode recuperar atuando em perdas

Para a zona Oeste adotou-se os medidores volumétricos.

aparentes, disponibilizando mais de uma opção de atuação e apre-

Ao longo do período de análise, nenhum outro tipo de ação

sentando o potencial de retorno das ações do ponto de vista de

que não fosse corretiva poderia ser realizada nas áreas de contro-

indicadores de perdas e recuperação de receita, buscando apontar

le, seja ela visando redução de perdas aparentes ou reais, fazendo

o peso das perdas aparentes nas perdas totais e também a impor-

com que fosse possível fechar um ciclo de 12 meses que permi-

tância de se investir em medição de qualidade.

tisse visualizar o impacto das ações executadas nos indicadores.
Havendo necessidade de substituição de medidores por solici-

O Trabalho

tação dos clientes nas áreas, ficou condicionado que as substi-

O trabalho consistiu em atuar em duas áreas distintas, sendo

tuições ocorreriam por medidores de características técnicas se-

uma um condomínio residencial na zona Oeste, que tem sua área

melhantes, esta decisão foi tomada porque muitos clientes ainda

controlada por uma válvula redutora de pressão na entrada e a

insistem que a troca do medidor aumenta o consumo, o que não

segunda área, um bairro da zona Sul, com imóveis de natureza

é uma verdade, o que ocorre é que o novo medidor consegue

residencial e comercial, tendo sua área também controlada por

registrar o real consumo.

uma válvula redutora de pressão na entrada.
Como tecnologia de medição, adotou-se o uso de hidrômetros

Zona Sul

Zona Su
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A área selecionada possuía 419 ligações ativas de características

A área selecionada possuía 304 ligações ativas de características

comercial e residencial, das quais foram trocados 276 hidrôme-

residencial, das quais 100% dos hidrômetros foram trocados, sen-

tros, sendo concluído com os seguintes resultados:

do concluído com os seguintes resultados.

• Tecnologia: Ultrassônicos

• Tecnologia: Volumétricos

• Redução do IPDT: De 372 para 253 litros/lig.dia

• Redução do IPDT: De 484 para 302 litros/lig.dia

• Redução do IANC: De 33% para 22%

• Redução do IANC: De 51% para 33%

• Incremento de Faturamento: R$ 9.900/mês

• Incremento de Faturamento: R$ 5.370/mês

• TIR 13,4%

• TIR 18,5%

• VPL 873 mil

• VPL R$ 446 mil

• Payback: 11 meses

• Payback: 8 meses
No caso da zona Oeste, um problema na Válvula Redutora de

Zona Oeste
ZonaOeste

Pressão no mês de março/18 prejudicou significativamente o resultado mensal,
condição que gerou um salto ao indicador histórico, o qual voltou a ritmo normal de queda após a correção

Conclusão
O trabalho apresentado nos permite demonstrar que as perdas aparentes possuem impacto significativo na distribuição das perdas totais e quando avaliado
somente as perdas aparentes, a definição das tecnologias de medição a serem
utilizadas e um plano de manutenção do parque de hidrômetros é imprescindível
para o alcance de resultados significativos.
A adoção somente de medidores ultrassônicos e volumétricos no trabalho não
tem qualquer caráter discriminatório com relação as outras tecnologias, é visto que
um parque de medidores com gestão eficiente poderá ter sua composição formada
por diversas tecnologias, cabendo aos gestores identificarem os nichos de mercado
para a aplicação de cada tecnologia, retornando um resultado significativo para a
redução de perdas e com a viabilidade econômica para a Companhia.

ul
Janeiro a Março de 2019

SANEAS

29

POSSE DA GESTÃO 2019 - 2021

Especial:

Posse da
gestão
2019-2021
da AESabesp

C

om o Auditório do CRQ lotado,
a Associação dos Engenheiros da
Sabesp- AESabesp, realizou, em
17 de janeiro, a sua cerimônia de

posse das diretorias executiva e adjunta e dos
conselhos fiscal e deliberativo da nova gestão
2019-2021, sob a presidência da Eng. Viviana
Marli Nogueira de Aquino Borges.

30

SANEAS

Janeiro a Março de 2019

A solenidade foi aberta com a execução do Hino Nacional, seguida

O evento foi muito prestigiado por
colaboradores da Sabesp e expoentes do setor, dentre os quais destacaram-se as presenças de:

pelo pronunciamento do presidente da Sabesp, Benedito Braga, que
saudou o eng. Olavo Alberto Prates Sachs, em nome de toda a gestão concluída, e da mesma forma à eng. Viviana Marli Nogueira de
Aquino Borges, pela gestão iniciada; além das autoridades presentes.

• Benedito Braga - Presidente da Sabesp
• Paulo Massato - Diretor Metropolitano da
Sabesp
• Ricardo Borsari - Diretor de Sistemas Regionais
da Sabesp
• Edison Airoldi - Diretor de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp
• Antonio Shigueyuki Aiacyda - Prefeito de
Mairiporã
• Roberval Tavares de Souza - Presidente da
ABES Nacional
• Pérsio Faulim de Menezes - Presidente da
Associação Sabesp
• Francisca Adalgisa da Silva - Presidente da
APU Sabesp
• Ricardo Rodrigues Ferreira - Presidente da
ADM Sabesp

“Um corpo técnico como o da Sabesp é
fundamental para reerguer o Brasil no contexto
da atual realidade do País”.
Benedito Braga

• José Luiz de Melo Pereira - Presidente da AAPS
• Renê Vicente dos Santos - Presidente do
Sintaema

Na ocasião, Benedito Braga enalteceu o corpo técnico da Compa-

• Carlos Alberto Cardoso - Presidente do Sintius

nhia, especialmente os engenheiros: “Na Sabesp, grandes índices e

• Uladyr Nayme - Presidente da ASEC-CETESB

números significam vidas transformadas para melhor, resultado da

• Luiz Roberto Pladeval - Presidente da APECS

competência e comprometimento de seus profissionais com a socieda-

• Rui Evangelista dos Santos - Presidente da

de na atuação no setor de saneamento. Eles são fundamentais para

AEAS - Associação de Engenheiros e Arquitetos
de Santos

reerguer o Brasil no contexto da atual realidade do País”.
Em relação à AESabesp, afirmou que a mesma é uma das mais

• Bárbara Vicalvi - Vice-presdente da AEAMESP

importantes entidades representativas do setor no Brasil, com uma

• Miriana Pereira Marques - Vice-presidente de

gestão marcada pela eficiência, com referências às realizações do En-

Assuntos Internos do Instituto de Engenharia

contro Técnico AESabesp e Fenasan (Feira Nacional de Saneamento e

• Antônio Carlos dos Santos - Representante da
ARSESP

Meio Ambiente).
Na sequência, o eng. Eng. Olavo Alberto Prates Sachs, presidente

• Fátima Aparecida Blocwitz - Representante

da AESabesp na Gestão 2019-2021, proferiu o seu discurso de passa-

do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo

gem de mandato, no qual agradeceu a todos os colaboradores de sua

• Daniel Montagnoli Robles - Representante do
CREA- SP

gestão, citando-os nominalmente, bem como o apoio de sua família,
abordou as grandes realizações da AESabesp no período, saudou a

• Airton Monteiro - Representante do CRQ

nova gestão e se colocou à disposição para a continuidade da exce-

• Norberto Pereira Maia - Representante do

lência da Gestão 2018-2019, na qual ele assume a função de diretor

Sindicato dos Advogados de São Paulo

cultural, tendo entre suas responsabilidades a estrutura dos Encontros
Técnicos AESabesp.
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Senhoras e senhores, senhor
presidente da Sabesp engenheiro Benedito Braga, na presença do qual estendo meus
cumprimentos aos demais
diretores, superintendentes,
gerentes e colegas de trabalho aqui presentes; presidente
Viviana Marli Aquino Borges,
na presença da qual cumprimento os demais diretores,
coordenadores, conselheiros e associados da AESabesp,
presidentes e demais representantes das associações e
sindicatos presentes, familiares, boa noite e sejam todos
bem vindos.
Parece que foi ontem que meu antecessor, engenheiro
Reynaldo Ribeiro Young, estava aqui nessa mesma solenidade, transmitindo a mim o cargo de presidente da Associação
dos Engenheiros da Sabesp, para o longo período referente ao
triênio que se iniciava em 2016 e terminaria no distante 2018.
Mas não foi bem assim...O tempo passou muito rápido
e hoje estamos aqui para oficializar a posse da minha sucessora ao cargo o qual me foi confiado pelos associados e
conselheiros, onde procurei atender as expectativas, dando
sempre o melhor de mim.
Bem, gostaria de fazer um rápido balanço das principais
atividades que fizemos neste triênio que se findou em dezembro passado.
Ao assumir a presidência, tínhamos listado aos senhores,
em nosso discurso de posse, alguns pontos dos projetos que
gostaríamos de realizar e realizamos durante a gestão como:
- Revisar o regimento interno, (concluído com êxito no
final do ano passado)
- Elaborar novos procedimentos e revisar os existentes,
(com auxílio da nossa área contábil, apoio da área jurídica e, sob a coordenação das diretorias administrativa e
financeira. Novas formas de controle foram implantadas
para facilitar a gestão da associação).
- Inaugurar a nossa sede nova (infelizmente devido ao período de recessão que vivenciamos não nos foi possível,
mas quem sabe agora com a perspectiva de melhora e
sob a batuta da nova maestrina, consigamos inaugurá-la).
- Reforçar a participação dos associados nos comitês de
bacias, (sob a responsabilidade da coordenadoria de Assuntos Institucionais, a qual nunca deixou de injetar um
novo fôlego a esta importante atividade, intensificamos
nossa participação nas reuniões, mas ainda necessitamos continuar trabalhando, pois há muito a fazer para
cumprir nossa obrigação, perante a sociedade civil a qual
representamos nos grupos e comitês de bacias).
- Aprimorar nosso sistema de comunicação, (um passo
importantíssimo neste sentido foi dado com a implantação do novo site, incrementação de mídias sociais,
aprimoramento do Jornal AESabesp on line e da Revista
Saneas - uma publicação de referência no setor- e ainda
abrimos a possibilidade do próprio associado atualizar
seu cadastro, junto à associação,que somando a apresentação do calendário anual de eventos, eram uma das
nossas prioridades).
- Prospectar novos produtos e mercados visando à internacionalização do nosso Encontro Técnico e Fenasan,
(demos um grande passo principalmente junto à Sabesp,
no que tange a proporcionar treinamento de seus cursos
programados, capacitando seus colaboradores em cursos internos, ministrados na nossa sede ou em unidades
da empresa no interior e no litoral).
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- Outra questão a qual estamos ainda para concluir as negociações, é a parceria com a Messe München, promotora
da IFAT, visando principalmente o crescimento da entidade, por meio da internacionalização da nossa FENASAN,
“reconhecida como a maior feira de saneamento e meio
ambiente da América Latina”, acrescentando no seu portfólio o seguimento dos resíduos sólidos entre outros.
- Além do mais, tivemos a bem sucedida parceria com a
ABES no Congresso ABES- Fenasan2017;
- O projeto FEHIDRO de educação ambiental, junto a SABESP- RS (Baixada Santista);
- A renovação do contrato de sessão do uso da área da
sede na Treze de Maio, junto à Sabesp com aval da ARSESP;
- O projeto do livro dos 30 anos e a Festa do Aniversário
de 30 anos, com a presença do ciganíssimo, Sidney Magal;
- Os Interpolos de Atibaia e Serra Negra; e principalmente
o bom relacionamento com a SABESP nas gestões Kelman
e Karla Bertocco que junto com os diretores, Paulo Massato, Edison Airoldi, Luis Paulo, Rui Afonso, Manoelito, João
César, nos apoiaram em todas as ocasiões e que esperamos
poder continuar contando com este importantíssimo apoio,
na atual gestão do diretor presidente Benedito Braga.
Bem, mas tudo isto não seria possível, sem o time de profissionais altamente comprometidos que tive o prazer de trabalhar e conhecê-los melhor ainda, se tornando meus grandes
amigos os quais faço questão de nominá-los. Os diretores:
Antônio Carlos Gianotti – Diretor de Pólos, Evandro Oliveira –
Diretor Financeiro, Gilberto Martins – Diretor Técnico, Márcia
Nunes – Diretora Sócioambiental, Maria Aparecida de Paula
– Diretora Cultural, Nizar Qbar – Diretor Administrativo, Paulo
Ivan Morelli – Diretor de Marketing e Comunicação, Viviana
Borges – Diretora Social, Zito Cardoso – Diretor de Esportes
Os coordenadores: Ester Guimarães – Assuntos Institucionais, Luciomar Werneck – Fundo Editorial, Walter Antônio
Orsatti – Assuntos Terceirizados e presidente da Comissão do
Encontro Técnico e Fenasan
Os membros do conselho deliberativo: Ivan Borghi (presidente do Conselho), Nelson César Menetti, Gilberto Margarido, Eduardo Bronzatti Morelli, Agostinho Geraldes, Helieder
Rosa Zanelli, Richard Welch, Benemar Tarifa, Sônia Rodrigues,
Abiatar Castro, Ivo Nicolielo, Luis Magri ,Nelson Stabile, Choji
Ohara, Marisa Prota, Rosângela de Carvalho, Nilton Moraes,
Iara Chao, Rodrigo Mendonça, Aurelindo dos Santos, João
Augusto Poeta e Yazid Naked (este três últimos conselheiros
fiscais)
Não poderia deixar também de agradecer ao competente
quadro de funcionários e prestadores de serviço da Associação, os quais sempre quando solicitados foram atenciosos e
competentes, não só comigo, por ser seu presidente, mas
com qualquer associados que necessitassem de seus serviços:
Flavia Baroni, Tamires Guilherme, Kátia Freitas, Rodrigo Oliveira, Viviane Andrade, Gabriel Rosa, Paulo Oliveira, Vanessa
Hasson e Maria Lúcia Andrade.
A todos, o meu muito obrigado por acreditarem no nosso
projeto, sem poupar esforços.
E por último, de uma forma especial, gostaria de agradecer a minha esposa Dora, companheira de todas as horas e
minha filha Letícia, futura advogada, que me enche de orgulho, pois tenho a certeza que terá um futuro brilhante, por
estarem juntas em todos os momentos, me apoiando e me
incentivando, mesmo que para isto tivessem que aceitar a
minha ausência do convívio delas, devido a compromissos
inerentes ao cargo.
Parabéns à engenheira Viviana Borges pela nova função e
espero que sua gestão seja próspera e frutífera.
Conte sempre conosco!
Muito agradecido

Ao término de seu pronunciamento, Olavo Sachs entregou um

Viviana Borges assume a presidência

ramalhete de flores para sua esposa, Dora Sachs, em nome de

Então, oficialmente, como presidente da AESabesp, a eng. Vivia-

toda a AESabesp, que lhe rendeu uma homenagem pelo apoio.

na Borges realizou o seu primeiro discurso, no qual agradeceu

A atual presidente Viviana Borges também entregou uma placa

o apoio de sua familia, amigos, dos eleitores dessa Gestão ao

personalizada ao eng. Olavo Sachs, alusiva à sua marcante atua-

Conselho que lhe designou a presidência da entidade e se com-

ção, na gestão 2016-2018. E ambos assinaram o livro de trans-

prometeu com importantes bandeiras do setor, como pode ser

missão de posse.

conferido em seu discurso:
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Prezadas autoridades,
Senhoras e senhores, boa
noite!
Agradeço a presença de todos que aqui estão para testemunhar a posse da gestão AESABESP 2019-2021.
É com muita honra e humildade que assumo o desafio de
servir a esta instituição como
presidente. Quero evidenciar
que isso só foi possível pelo apoio da minha família, de colegas sabespianos, do apoio dos diretores executivos, adjuntos, conselheiros e coordenadores que recebem posse junto
comigo para esta gestão, bem como da própria Sabesp que
nos mantém dedicados às associações desse quilate.
Eu gostaria de contar um pouquinho de como minha história que se interliga com a da AESabesp. Quando cheguei a
Sabesp há mais de 20 anos, um funcionário do RH me apresentou a AESabesp fazendo um discurso de uma associação
forte, que realizava eventos importantes e que eu tinha o
direito de me associar, por ser engenheira. O discurso foi
bom e eu me associei e tratei de buscar mais informações.
Menos de um ano depois, já tinha me candidatado a conselheira, não fui eleita, mas fui convidada a assumir uma
atividade. As boas surpresas do início se mantiveram nas
minhas atividades associativas que, por vezes, foi de forma
mais intensa e outras vezes menos.
Aprendi a respeitar esta instituição pela sua história, pelo
que ela representa e pelas pessoas com quem convivi nestes anos de associada. Chegou a meu conhecimento que a
AESabesp é a segunda maior associação da classe dos engenheiros do Brasil em número de associados, mas ela é muito
mais que isso. A AESabesp é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que tem como fundamento
defender os interesses dos seus associados e exercer atividades na prestação de serviços às comunidades em todo o
território nacional. Para tanto, a AESabesp é uma entidade
que funciona como uma empresa, com diversas atividades
e recursos operados.
Neste ano a AESabesp organiza pela trigésima vez consecutiva o Encontro Técnico e a maior feira das Américas
do setor de saneamento – a FENASAN - Feira Nacional de
Saneamento e Meio Ambiente. Esta e tantas outras atividades são realizadas fundamentalmente por meio dos seus
associados, no âmbito do Saneamento Ambiental, com projetos, treinamentos, benchmarketing e outros.
Quero externar meu respeito a esta instituição e minha
admiração aos tantos voluntários que no exercício associativo geram um bem maior que os benefícios individuais,
visando o aprimoramento do setor de saneamento e dos
associados que se solidarizam com o benefício da população para que o setor de saneamento traga indução de desenvolvimento e qualidade de vida. Associados estes comprometidos com seu papel social.
Todos estes méritos tornaram a AESabesp a entidade forte no setor de saneamento que ela é.
Portanto, nos cabe muita responsabilidade sobre o aspecto da representatividade como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público em um mundo cada vez mais rápido e exigente conosco.
Assumimos esta nova gestão sob o impacto preocupante
de uma segunda Medida Provisória que visa alterar o marco
do setor de saneamento com suposta urgência, como se
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não houvesse tempo para se ouvir todos os atores do setor
para a criação de um Projeto de Lei que possibilitaria a discussão pública, onde a sociedade poderia levar seu ponto de
vista para a ponderação. A Medida Provisória nº 868 afeta a
titularidade municipal e quebra a lógica do subsidio cruzado.
Agora no artigo 10-C, a MP mantém a obrigatoriedade do
titular dos serviços publicar edital de chamamento público
prévio à celebração dos contratos com empresas públicas.
A universalização dos serviços de saneamento pode ficar
prejudicada, uma vez que a empresa privada poderá se interessar pelo município que lhe trouxer lucro e sobrando aos
municípios deficitários onerar os estados e municípios, ou
seja, mais uma vez onerando o cidadão.
Devemos relembrar que no Brasil em que vivemos, com
a volta de doenças infecciosas causadas pela falta de saneamento básico tais como a Dengue, o Estado de São Paulo
recebeu o registro da menor taxa de mortalidade infantil de
toda sua série histórica de 1900 a 2017, aferido pela Fundação Seade. Foram 10,74 óbitos em cada 1mil nascidos vivos.
Sendo que, apenas 10% foram causadas por doenças infecciosas e parasitárias. Esta estatística vem demonstrar que São
Paulo está no caminho certo, comprometido com o setor de
saneamento eficiente que conta com a Sabesp, investindo
em saneamento na maior parte dos municípios paulistas.
São muitas as tarefas que assumimos na AESabesp. Foram
muitas gestões brilhantemente conduzidas no desenvolvimento de ações voltadas para a universalização dos serviços
de saneamento ambiental, com gestão pública de qualidade.
Recebo das mãos do engenheiro Olavo, importantes avanços os quais pretendo dar continuidade, tais como o fortalecimento da participação da AESabesp nos Comitês de Bacias
e demais instituições do saneamento e o oferecimento de
cursos especializados no setor juntamente com a criação de
novas coordenações como a do Pólo de Aposentados da AESabesp, zelando pela nossa rede de associados especialistas
experientes de forma mais adequada as suas necessidades
e as necessidades do setor; criando a Coordenação de Inovação investindo no cruzamento do potencial das Startups
com a experiência dos nossos associados especializados e
experientes; a Implantação de um Plano de Conformidade
e reafirmar o compromisso com a Excelência da Gestão. Registro meu agradecimento aos presidentes e seus grupos de
gestão anteriores e conto com seus apoios na gestão que
hora se inicia.
Agradeço a Sabesp e as todos os presidentes de associações e entidades de classe aqui presentes, que foram citados
pelo mestre de cerimônias e quero dizer que a AESabesp está
de portas abertas para a troca de experiências, conhecimento
e parceria!
Por fim, quero agradecer aos 1/3 dos associados que mais
uma vez foram a seus computadores e votaram em nós.
Agradeço aos conselheiros deliberativos que após os votos
dos associados votaram nesta gestão.
Agradeço aos diretores executivos e adjuntos que recebem
posse hoje que, em sua maioria, após eleito pelo voto direto
abriram mão de seus postos para me dar apoio na condução
desta gestão.
Estendo meus agradecimentos ao conselho fiscal em
nome do engenheiro Reynaldo Ribeiro Young, eleito presidente do conselho deliberativo.
Peço a graça da sabedoria para conduzirmos esta Associação de forma justa e equilibrada para os interesses dos
nossos associados.
Muito obrigada.

O empossamento da Gestão 2019-2021

denadores e o presidente do Conselho Deliberativo. Na sequência,

Em prosseguimento à cerimônia, os diretores da Sabesp: Edison

todos os conselheiros também foram chamados para se apresen-

Airoldi, Paulo Massato e Ricardo Borsari foram convidados a em-

tarem como a nova Gestão:

possarem os membros das diretorias executiva e adjunta, os coor-

Diretoria Executiva:

Diretoria Adjunta:

Viviana M.
Nogueira de A.
Borges
Presidente

Olavo Alberto
Prates Sachs
Diretoria Cultural

Nizar Qbar
Diretor
Administrativo

Evandro Nunes
Oliveira
Diretoria de
Esportes e Lazer

Hiroshi Ietsugu
Diretor Financeiro

Antonio Carlos
Gianotti
Diretoria de Pólos
Regionais

Conselho Deliberativo
Reynaldo
Eduardo Young
Ribeiro
Presidente

Membros:
Abiatar Castro de Oliveira, Alceu
Sampaio de Araujo, Alexandre
Domingues Marques, Alzira Amâncio
Garcia, Carlos Alberto de Carvalho,
Choji Ohara, Cid Barbosa Lima Junior,
Eduardo Bronzatti Morelli, Gilberto Alves
Martins, Gilberto Margarido Bonifácio,
Helieder Rosa Zanelli, Ivo Nicolielo
Antunes Junior, João Augusto Poeta,
Maria Aparecida Silva de Paula, Richard
Welsch e Walter Antônio Orsatti.

Conselho Fiscal
Aurelindo Rosa dos Santos
Ivan Norberto Borghi
Yazid Naked

Márcia de Araújo
Barbosa Nunes
Diretora
Socioambiental

Tarcísio Luís
Nagatani
Diretoria Social

Coordenadores
Polos da RMSP:
Rodrigo Mendonça
Polo dos Aposentados:
Paulo Ivan Morelli Franceschi (PIM)
Assuntos Institucionais:
Ester Feche Guimarães

Agostinho de
Jesus Gonçalves
Geraldes
Diretor de
Comunicação e
Marketing

Luciomar Santos
Werneck
Diretoria Técnica

Contratos Terceirizados:
Abiatar Castro de Oliveira
Cursos:
Walter Antonio Orsatti
Inovação: Luis Felipe Macruz
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Todos os presentes ainda celebraram a Posse da Gestão 2019-2021, em um coquetel servido no espaço social do CRQ.
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COMITÊ DE BACIAS

Por
Ester Feche
Guimarães

Coordenadoria de
Assuntos Institucionais
convida: Participe das
Câmaras Técnicas dos
Comitês de Bacias!

A

Ester Feche Guimarães
Engenheira
Doutora pela Universidade de
São Paulo e pela Universidade
de Lisboa. É Assessora de
Assuntos Regulatórios da
Sabesp e professora da
pós-graduação da Escola de
Engenharia de São Carlos –
USP. Atua na AESabesp
desde 2012

Coordenadoria de Assuntos Institu-

Veja o anunciado da Coordenadora de As-

cionais da AESabesp foi criada no

suntos Institucionais, que permanece na Gestão

Biênio 2017 - 2018, após a parti-

2019-2021, Ester Feche Guimarães:

cipação da entidade em vários con-

“Hoje, a AESabesp já conta com mais de 30

textos institucionais complexos que demandavam

representantes nos comitês e conselhos. Nes-

a atuação da sociedade civil com conhecimento

sa gestão estamos fazendo um censo cadastral,

técnico de regulação e planejamento.

preparando um planejamento e capacitação para

A eng. Ester Feche Guimarães (*) já atuava nes-

avançarmos no bom trabalho que já é desempe-

sas questões no Comitê de Bacias do PCJ como

nhado pelos representantes. O objetivo é organi-

representante da AESabesp nas Câmaras de Pla-

zar a representação da Associação como socieda-

nejamento e de Plano de Bacias, quando foi con-

de civil técnica nos Comitês de Bacias Estaduais e

vidada para a função. Na ocasião, fazia uma in-

Federais, Conselhos Estaduais de Meio Ambiente,

terface com a presidência da AESabesp propondo

Saneamento e Recursos Hídricos.

posicionamento e recomendações da associação
no período de escassez hídrica.

Vamos habilitar os representantes a contribuírem nos estudos e temas tratados nessa instân-

Nesse processo, a AESabesp apresentou a ne-

cia de forma que a Associação seja reconhecida

cessidade de integração de obrigações dos con-

como instituição de excelência nos temas técnicos

tratos de programa com os Planos de Bacias, evi-

do setor de Saneamento Básico. Esse é um traba-

tando diferentes prazos e metas aos prestadores.

lho coletivo! Não chegamos aqui sozinhos e va-

Também foram destacadas as diferenças das atri-

mos avançar em quantidade dos representantes e

buições legais entre a Agência Nacional de Águas

qualidade dos trabalhos por eles realizados”.

e as agências dos serviços públicos.
Desde então, outros temas conduzidos nos
conselhos e câmaras técnicas passaram a ser objeto de maior participação da AESabesp com a
ampliação da representação das engenheiras e
engenheiros associados.

Se você é associado e quer fazer parte de alguma
câmara técnica dos Comitês de Bacias, contate
a AESabesp, pelo atendimento de Tamires
Guilherme (e-mail: tamires.guilherme@aesabesp.
org.br ou pelo tel. 11- 3284-6420).
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Imagem ilustrativa da barragem Duas Pontes

Por
Barjas Negri e
Luiz Roberto Moretti

A Importância das Barragens
de Pedreira e Duas Pontes
para a Segurança Hídrica
das Bacias PCJ

A

Barjas Negri
Prefeito de Piracicaba e
Presidente dos Comitês PCJ

Luiz Roberto Moretti
Diretor da Bacia do Médio
Tietê do DAEE e SecretárioExecutivo dos Comitês PCJ
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s Bacias PCJ (Rios Piracicaba, Capiva-

envolve ações diversas e grandes investimentos na

ri e Jundiaí) possuem pouco mais de

coleta integral e no tratamento dos esgotos urba-

15.000 km2, com uma população es-

nos e industriais, no controle do desperdício e das

timada acima de 5,5 milhões de ha-

perdas de água nas redes públicas de distribuição de

bitantes, um expressivo parque industrial e uma agri-

água tratada, no reflorestamento de áreas marginais

cultura diversificada com cana-de-açúcar, pastagens e

e nascentes de cursos d’água, na proteção contra a

culturas irrigadas como flores e morangos.

contaminação e a superexploração das águas sub-

A quantidade de água utilizada pelo homem nas Ba-

terrâneas, na correta utilização da água na irrigação

cias PCJ pode ser equiparada àquela que é naturalmen-

de culturas e nos diversos usos rurais e no aumento

te produzida nessa região nos períodos de estiagem

da oferta hídrica, entre outros.

mais crítica; sendo que, se descontarmos as perdas de

Em 18 de novembro de 1993 foi instalado o Comitê

água que ocorrem em toda essa região, cada litro de

das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari

água que sobra escoando nos rios acaba por ser utiliza-

e Jundiaí (CBH-PCJ), atuando no território paulista das

do mais de uma vez. Acrescenta-se, ainda, a existência

Bacias PCJ. Posteriormente, em 2003 e 2008, foram

das barragens do Sistema Cantareira, nas cabeceiras do

instalados os comitês federal e mineiro, constituindo o

Rio Piracicaba, as quais fornecem água para o abaste-

que se denomina, desde 2008, de Comitês PCJ.

cimento de mais de 7 milhões de pessoas na Região
Metropolitana de São Paulo.

Esses comitês têm buscado incessantemente planejar e cumprir metas em relação aos temas acima men-

Assim, verifica-se que a segurança hídrica nas Ba-

cionados, visando, fundamentalmente, alcançar níveis

cias PCJ é assunto extremamente crítico e complexo.

satisfatórios de segurança hídrica nas Bacias PCJ e com

Garantir água em quantidade e qualidade adequa-

isto, garantir o desenvolvimento e a melhoria da quali-

das nas Bacias PCJ, para esta e as futuras gerações,

dade de vida nessa região.
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Destaca-se aqui, o gigantesco esforço que vem sendo desempenhado pelos Comitês PCJ em relação ao aumento de oferta hídrica. Histori-

cúbicos de água e disponibilizará uma vazão regularizada de 8,5 mil
litros de água por segundo.

camente, com algumas poucas exceções, as cidades nas Bacias PCJ são

O reservatório Duas Pontes, no Rio Camanducaia, em Amparo, terá

abastecidas com água por meio de captações instaladas nas margens

uma área de 8,8 quilômetros quadrados, com capacidade para 53,4

dos nossos rios. Exemplos são Americana, Campinas, Limeira, Piracica-

milhões de metros cúbicos e disponibilizará uma vazão regularizada

ba e Rio Claro, para citar apenas as maiores cidades. Poucas cidades de

de 8,7 mil litros de água por segundo.

porte semelhante possuem reservatórios de água nos rios, podendo-se

A implantação dessas duas barragens trata a excepcional melhoria

citar Santa Bárbara d’Oeste e Jundiaí. Com isto, nossas cidades não

na relação entre a disponibilidade e as demandas hídricas. Contudo,

possuem reservas controláveis de água para seu abastecimento.

a tarefa não se encerra com as construções mencionadas. Novos es-

Assim, visando equacionar esse problema, os Comitês PCJ há 25

tudos e esforços para obtenção de recursos financeiros serão neces-

anos vêm trabalhando na viabilização da construção de duas bar-

sários para se definir o sistema de distribuição das águas desses reser-

ragens, em Pedreira (no rio Jaguari) e em Amparo, chamada Duas

vatórios e sua operação. É o próximo passo. Um de cada vez, e cada

Pontes, no rio Camanducaia. É uma ação essencial para incrementar

um a seu tempo. Problemas complexos exigem soluções igualmente

e aprimorar a oferta hídrica na região das Bacias PCJ a jusante do

complexas. Esse é o próximo desafio, junto com a tarefa de acompa-

Sistema Cantareira.

nhar a construção das duas barragens.

Nos próximos anos, essas obras deverão se tornar realidade. Elas

Enfim, as questões apresentadas procuraram expor e exempli-

representam um investimento de R$ 427,1 milhões do Governo do

ficar o papel fundamental e preponderante que os Comitês PCJ

Estado, que tem como agente financeiro o CAF-Banco de Desenvol-

têm na busca pela segurança hídrica das Bacias PCJ, constituindo-se

vimento da América Latina. As novas barragens beneficiarão, direta

no fórum instituído, com legitimidade, capaz de conduzir debates

e indiretamente, mais de 5 milhões de habitantes nas Bacias PCJ e

e obter encaminhamentos de soluções para essa primordial preo-

poderão atender diretamente municípios da região, como Amparo,

cupação: a segurança hídrica e o desenvolvimento sustentável das

Americana, Campinas, Campo Limpo Paulista, Hortolândia, Indaiatu-

Bacias PCJ.

ba, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos
e Vinhedo, entre outros.

Por isso, é necessário que todos nós nos unamos, seja para praticarmos pequenos gestos, como fechar uma torneira e plantar uma

O reservatório de Pedreira, no Rio Jaguari, entre os municípios de

árvore, ou para apoiarmos ações maiores, como a construção dessas

Pedreira e Campinas, ocupará uma área de cerca de 4,3 quilômetros

duas barragens - que certamente representarão a garantia de um fu-

quadrados, terá capacidade para acumular 31,9 milhões de metros

turo melhor para os moradores das Bacias PCJ.
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30º ENCONTRO TÉCNICO AESABESP
FENASAN 2019

30º Congresso Nacional
de Saneamento e
Meio Ambiente

30º Encontro
Técnico
AESabesp
Fenasan 2019
Agende-se para o maior
evento de saneamento da
América Latina.
40
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30º ENCONTRO TÉCNICO AESABESP
FENASAN 2019

AESabesp realizará a edição
histórica dos 30 Anos do
maior evento em saneamento
da América Latina: Encontro
Técnico / Fenasan 2019

A

edição histórica dos 30 anos de reali-
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2019, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, sob

zação do maior evento técnico-merca-

o tema “30 Anos construindo o saneamento ambien-

dológico em saneamento ambiental da

tal sustentável”.

América Latina: o 30º Encontro Técnico

A visitação à Feira Nacional de Saneamento e Meio

AESabesp / Fenasan 2019, evento promovido pela As-

Ambiente - Fenasan será gratuita e aberta ao público

sociação dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp, está

maior de 16 anos. Estima-se a ocupação de uma área

programada para os dias 17, 18 e 19 de setembro de

com mais de 8.000 m² e a circulação de mais de

Janeiro a Março de 2019

20.000 visitantes vindos de muitos países, dada a grande presença
de expositores internacionais.
No mesmo piso da Feira, serão dimensionados os painéis, mesas redondas, fóruns de discussões e apresentações de palestras
técnicas, em uma área reservada ao Encontro Técnico, que estima
reunir em torno de 2000 congressistas.
O público de visitantes e congressistas é composto por profissionais do setor de saneamento, técnicos, difusores de tecnologias,
acadêmicos, universitários, gestores, empresários e membros da
comunidade científica de todos os estados brasileiros e do exterior.
A Fenasan já conta com o apoio integral da Sabesp e os apoios
institucionais da ABES, AAPS, ABAS, ABCON, ABDIB, ABIMAQ,
ABPE, ABRAFILTOS, ANAGEA, APECS, APU, ASEC/CETESB, ASFA-

Na cerimônia de
encerramento do evento,
prevista para as 17h00
do dia 19 de setembro,
será feita a entrega do
Troféu AESabesp/Fenasan
2019, às empresas que se
destacaram nas categorias:
Melhor Estande,
Inovação Tecnológica,
Atendimento ao Cliente
e, para a empresa que
somar mais pontos nas três
categorias: o Troféu
Destaque Fenasan 2019.

MAS/ ASSOCIAÇÃO SABESP, SICOOB/CECRES e Trata Brasil, além
da participação das mais importantes empresas do setor. Veja no
link de expositores: https://www.fenasan.com.br/expositores .

8.000 m²

20.000

2.000

ÁREA

VISITANTES

CONGRESSISTAS
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30º ENCONTRO TÉCNICO
AESABESP / FENASAN 2019

Estrutura do Encontro Técnico
Inscreva o seu Trabalho
Técnico até 12 de maio

N

o 30º Encontro Técnico AESabesp, os
participantes terão a oportunidade de

Como ocorre em todas as edições a Unidade da

setor de saneamento ambiental, suas

Sabesp com o maior número de trabalhos inscritos,

inovações tecnológicas, bem como debater políticas

será detentora do Troféu AESabesp Encontro Técnico.

públicas voltadas para sua otimização, intercambiar

A vencedora de 2018 foi a Unidade Metropolitana de

informações e constituir seu Networking pessoal,

Produção de Água (MA), representada, na entrega,

uma vez que estará no cenário da maior rede de con-

pelo seu superintendente, Marco Antônio Lopes Bar-

tatos do meio.

ros, junto a sua equipe (foto da na página seguinte).

cionados para compor a edição de 30 Anos, o interessado deve acessar o link

SANEAS

até o dia 12 de maio.

conhecer as principais tendências do

Para submissão de trabalhos técnicos a serem sele-
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https://www.fenasan.com.br/chamada-trabalhos,
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Também haverá a entrega do Troféu AESabesp, Jovem Profissional, ao vencedor desta categoria.

Unidade Metropolitana de Produção de Água (MA), Vencedora de 2018, representada, na
entrega, pelo seu superintendente, Marco Antônio Lopes Barros, junto a sua equipe

Consideração da presidência da AESabesp

O Encontro Técnico
AESabesp reúne os
principais nomes do setor
para discussões integradas
ao seguinte temário:

De acordo com a presidente da AESabesp, eng. Viviana Borges,

• Desenvolvimento tecnológico e inovação

nacional”, atesta a líder da entidade.

a entidade está em franca mobilização para a edição histórica
de seus 30 anos, em 2019. “Trata-se de um momento no País
em que o setor de saneamento ambiental tem necessidade de
concentrar todo o seu potencial, conhecimento e expertise da esfera pública e dos grupos privados, para traçarmos um caminho
consistente para a universalização do saneamento no território

• Educação ambiental
• Eficiência energética
• Gestão empresarial e empreendimentos
• Legislação e regulação
• Manutenção eletromecânica
• Meio ambiente
• Mudanças climáticas
• Produtos, materiais e serviços
• Recursos hídricos
• Redução de perdas de água
• Resíduos sólidos e reciclagem
• Saúde pública
• Sistemas de abastecimento de água / tratamento de
águas superficiais e subterrâneas
• Sistemas de coleta de esgoto / tratamento de esgotos
e efluentes
• Softwares e automação de sistemas.

30º Encontro Técnico AESabesp - Fenasan 2019
(O maior evento técnico-mercadológico em saneamento ambiental da
América Latina)
Realização: AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp
Data: 17 a 19 de setembro de 2019
Local: Expo Center Norte / Pavilhão Branco (Rua José Bernardo
Pinto, 333 - São Paulo - SP)
Lideranças responsáveis pelo evento:
Eng. Viviana Borges - Presidente da AESabesp
Eng. Olavo Sachs - Diretor Cultural da AESabesp e Presidente da Comissão
Organizadora do 30º Encontro Técnico AESabesp/ Fenasan 2019.
Eng. Luciomar Werneck - Diretor Técnico da AESabesp
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30º ENCONTRO TÉCNICO
AESABESP / FENASAN 2019

Fenasan 2019
Expositores confirmados
■■ A.R.I. Brasil Comércio, Importação e Exportação

■■ Higra Industrial

■■ Aerzen do Brasil

■■ Indústria e Comércio de Bombas D’Água Beto Ltda.

■■ AESabesp - Associação dos Engenheiros da Sabesp

■■ Isoil Lamon Ind. de Equipamentos e Serviços de Instrumentação

■■ Aquamec Indústria e Comércio de Equipamentos

Ltda.

■■ Atlas Copco Brasil

■■ Itubombas Locação, Comércio, Importação e Exportação

■■ AVK Válvulas do Brasil

■■ Iwaki do Brasil Ltda.

■■ B & F Dias Indústria e Comércio

■■ KSB Bombas Hidráulicas

■■ Bermad Brasil Importação e Exportação

■■ Loksan Comércio de Válvulas e Equipamentos Ltda.

■■ C.R.I. Bombas

■■ Merck Millipore

■■ Caetano Comércio e Serviço de Engenharia Ltda.

■■ Naresa do Brasil Ltda.

■■ Conaut Controles Automáticos

■■ Netzsch do Brasil Indústria e Comércio

■■ Corr Plastik Industrial Ltda.

■■ Nivetec Instrumentação e Controle

■■ D’Alttax Sistema de Decantação

■■ Paques Brasil Sistemas para Tratamento de Efluentes

■■ De Nora do Brasil

■■ Petranova Mineração e Construções

■■ Ebara Indústrias e Comércio

■■ Prominas Brasil Equipamentos

■■ Emec Brasil Sist. Tratamento de Água

■■ ProMinent Brasil

■■ ESA Eletrotécnica Santo Amaro

■■ Rothenberger do Brasil

■■ Fast Indústria e Comércio Ltda. - Seinco

■■ Saint-Gobain Canalização

■■ FGS Brasil Indústria e Comércio

■■ Sateli

■■ Fluence Corporation

■■ Sidrasul Sistemas Hidráulicos

■■ Franklin Electric / Schneider Motobombas

■■ Sigma Tratamento de Águas

■■ Gardner Denver

■■ Sondeq Indústria de Sondas e Equipamentos

■■ Georevest

■■ Sulzer Pumps Wastewater brasil Ltda.
17 do
A 19
DE SETEMBRO
DE 2019
■■ Toray
Brasil
Ltda.
PAV. BRANCO - EXPO CENTER NORTE - SÃO PAULO - SP

■■ George Fischer Sistemas de Tubulações Ltda.
■■ Hexis Científica

■■ VCW Válvulas Indústria, Comércio e Representações

■■ Hidro Solo Indústria e Comércio

■■ Vectora

RUA Q

R54

18m²

R52

18m²

R50

18m²

R48

18m²

R46

R44

18m²

R42

18m²

18m²

R40

15m²

R38

15m²

R36

15m²

R34

R32

15m²

15m²

R30

15m²

R28

15m²

R26 PACHA

R24 18m² R22
BAKOF TEC

18m²

15m²

R20

15m²

R18

R16

18m²

R12

R14

18m²
KITTY

15m² BENTLEY

15m²

R10 18m²

R06 18m² R04 18m² R02

R08

15m²
BEIJING

BEIJING

BERTOLINI PCI GASES

SAÍDA

■■ Hidrogeron

18m²

K11

K12

J11

50m²

50m²

25m²

I11

I12

KITTY

H11

F17

20m² 20m²

G13

G16

F15

25m² 25m²

H12

G11
DIGITROL

G14

F13

ISOIL SONDEQ
LAMON

50m²

F18

E17

20m² 20m²

F16

E15

25m² 25m²

F14

BRASWORLD

25m² 25m²

E18

D17

20m² 20m²

E16

D15

BEIJING

20m²

D14
C13

25m² 25m²

E14

E13

TORAY

25m²

D13

D12

MERCK VOLTRON

25m² 25m²

C15

D16

BEIJING

20m²

20m²

C12

C11

B09

IWAKI
30m²

M09

TANKS
BR

25m²

SABESP

M08

M06

N06 M05

TECNIPLAS

30m²

60m²

M04

M03

25m²

CONAUT

K09

K10

L05

50m²

K07

ARI
BRASIL

K05

K06

PETRO
TANQUE

J05

30m² 30m²

K04

PAQUES

25m² 25m²

I10

50m²

I08

I05
I03

FGS
BRASIL

H05
SULZER

110m²

IMBIL

50m²

EMEC

60m²
30m²

30m²

G06

E08
E06

60m²

INAPI

B07

D07
D05

60m² 60m²

C07
CORR
PLASTIK

120m²

24m²

BAVARIAN HIDROGERON

D08
D06

24m²

A08
A07

B08

FAST

C06

B05

C04

B03

FRANKLIN
ELETRIC
48m²

60m²

C05

LEO GROUP
60m²

48m²

20m²

A12

24m²

24m²

C08

A14

A10

A09
240m²

60m²

PETRANOVA

E05

60m²

60m²

D09
60m²

E07
EBARA

F06

30m²

GRATT

F08

60m²

F05

SCHNEIDER
ELETRIC

50m²

E10

60m²

B10

D10 C9

AQUARUM

E09
BF DIAS

F07
SAINT
GOBAIN

60m²

G03

D11

AGRU

F10

G08

G05
ATLAS
COPCO

H04

E11

F12

SIDRASUL
PROMINAS

120m²

H06

60m²

H03

F11
F09

BNDES

110m²

I06
I04

G12
G10

G09
G07

60m²

AQUAMEC

25m² 25m²

25m² 25m²

H07
CRI
BOMBAS

I07

AERZEN

J06
J04

J03

HIDRO
SOLO

H10
H08

H09

SAMPLA NIVETEC

30m² 30m²

CAETANO
TUBOS

KSB

K03

PROMINENT

I09

ESA

J08

COMPTA

30m² 30m²

30m² 30m²

L04

J07

N MELLO

VECTORA FLUENCE

30m²

L03

J10

50m²

K08

ZEBRON

L06

DALTAX

J09

WAN GROUP

30m² 30m²

NETZSCH
50m²

25m²

GF

L08

60m²

CENTERVAL

N04

L07

SUEZ

N08 90m² M07

VIBROPAC

L10

M10

HEXIS
SCIENTIFIC

N10

A13
A11

ABIMAQ

24m²

C10

BEIJING

B14
B12

B11

30m²

25m²

25m² 25m²

B13

C14

RUA A

SATELI
20m² 20m²

H14

25m² 25m²

25m² 25m²

50m²

25m²

G18

G15

RUA B

H13

VCW / AVK

COSMO

50m²

20m² 20m²

H16

RUA C

I14

H15

RUA D

20m² 20m²
J14/J12
I13

I16

RUA E

J13

I15

ENTRADA

L12

25m² 25m²

ROTHEMBERGER

50m²

20m² 20m²

K14

J16

RUA B

L11
BERMAD

J15

RUA F

K13

25m² 25m²

M12

100m²

20m² 20m²

L14

K16

RUA H

L13

K15

RUA I

20m²

25m² 25m²

POLITEJO

AUDITÓRIO

20m²

M14

L16

IMPROV

M13
M11

L15

RUA J

20m² 20m²

N14
N12

M16

RUA K

M15

RUA L

N16

RUA M

RUA N

RUA R

B06

A05

B04

A03

GARDNER
DENVER
60m²

A06

JOB
MARTE
ENG.

A04

24m²

30m² 30m²

S29 12,5S27 12,5S25 12,5S23

S21

S19

S17

RESERVADO RESERVADO RESERVADO

24m²

24m²

24m²

40m²

20m²

F02

E04

E01/ E03

20m² 40m²

D03

SICOOB
CECRES

E02 80m² D01

D04/ D02

ITUBOMBAS

40m²

C02

C01/ C03
BOMBAS
BETO

40m²

B01
B02
A01
CAMPEONATO DE
OPERADORES
168m²

GEOREVEST

RUA A

40m²

NARESA

RUA C

60m²

F04

F03

RUA D

30m² 30m²

G01
APERAM

G04

H02

SWAN

H01

LOKSAN LANXESS

RUA E

I02

RUA F

I01

WILO

25m² 25m²

RUA G

KAESER

24m²

RUA S
S15
108m²

AESABESP

18m²

S03

S01

12m²

5.40

12,5

J02

RUA H

J01

SIGMA
40m²

Schindler

Schindler

S43 12,5S41 12,5S39 12,5S37 12,5S35 12,5S33 12,5S31

K02

RUA I

K01

HIGRA
50m²

RUA J

L02

Schindler

Schindler

12,5

L01

25m² 25m²

RUA K

RUA S

M02

DE NORA

RUA L

M01

25m² 25m²

RUA M

RUA N

24m²

N02

A02

Acesse a relação dos expositores e a planta atualizadas: www.fenasan.com.br
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NOTA: PLANTA SUJEITA A ALTERAÇÕES A CRITÉRIO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO.

NO DIG

Apoio

Promoção

Acontece
no setor

As novidades em produtos,
serviços e tecnologias no
setor de saneamento e
meio ambiente

Novo Medidor Digital de PH da Gehaka
Lançado no mercado brasileiro pela Gehaka, o novo pHmetro
digital microprocessado modelo PG3000 é um instrumento de
precisão específico para utilização em laboratórios, que, segundo
a empresa, combina a possibilidade de medir pH, milivoltagem,
potencial redox (ORP) e temperatura de uma amostra no controle
de qualidade da água, de diversos tipos de soluções, formulações,
processamento de alimentos e de cosméticos, entre outros.
De acordo com Christian Kaufmann, diretor comercial da empresa, “o equipamento tem proteção IP65 e display gráfico tipo OLED
de alta resolução, que oferece alto brilho e contraste, facilitando a
leitura do instrumento em qualquer ambiente. A tela exibe os registros de medição em números grandes e legíveis, facilitando a rotina
do laboratório. E ainda dispõe de interfaces tipo USB para ligar o
instrumento a um computador e tipo Serial RS232C para ligá-lo a
uma impressora, podendo assim registrar as medições com maior
confiabilidade e em tempo real”.

Aperam propõe uso de Inox para a gestão hídrica
De acordo com a expositora da Fenasan, Aperam South America, o aço inoxidável vem proporcionando “uma verdadeira revolução silenciosa na gestão de recursos hídricos. O inox gera ganhos de eficiência e de sustentabilidade ao longo de muitas décadas e está repleto
de benefícios ambientais porque é altamente resistente ao desgaste, quimicamente inerte, ou seja, não reage ao contato de alimentos e
bebidas, impede adesão de substâncias e bactérias, possui longa durabilidade e exige pouca manutenção”.
Segundo dados de sua assessoria, em Tóquio, o aço inoxidável permitiu que os níveis de perda de água nas tubulações da cidade caíssem
de 15,4% para 2%, após a substituição de 100% dos tubos de materiais convencionais por tubos de inox. “No Brasil, a média está próxima
a 37%, conforme estudos do Instituto Trata Brasil com números de 2015 do Sistema Nacional e Informações Sobre Saneamento. O indicador
envolve vazamentos, erros de medição e ligações clandestinas, um prejuízo estimado de R$ 8 bilhões”, afirma.
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ACONTECE NO SETOR
Guia “Saneamento Ambiental e Saúde
do Catador de Material Reciclável”
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental –
ABES Seção São Paulo (ABES-SP), por meio de sua Câmara Técnica
de Resíduos Sólidos – CTRS, lançou o Guia “Saneamento Ambiental e Saúde do Catador de Material Reciclável”.
Com coordenação da engenheira Roseane Maria Garcia Lopes
de Souza, diretora da ABES-SP e coordenadora das Câmaras Técnicas de Saúde Pública e de Resíduos Sólidos da entidade, o “Guia”,
que conta com publicação em versão impressa e digital, conta com
nove capítulos assinados por 17 especialistas no tema. O livro tem
como objetivo subsidiar na formulação de políticas públicas na área
de resíduos sólidos. É direcionado a órgãos públicos, entidades do

Coletânea da Legislação das Águas
Subterrâneas do Brasil

setor, sociedade civil e profissionais ligados ao saneamento, à saúde
e ao meio ambiente.

Foi lançada no Fórum de Recursos Hídricos a Coletânea da Legislação das Águas Subterrâneas do Brasil, dos autores Everton de
Oliveira (ABAS, Diretor do Instituto Água Sustentável e Hidroplan)
e Luciana Cordeiro (UNICAMP).
A obra possui mais de 1.500 páginas em 5 volumes que abrangem as diferentes regiões do Brasil, sendo estes: Vol.1: Região Sudeste, Vol.2: Região Sul, Vol.3: Região Centro-Oeste, Vol.4: Região
Nordeste e Vol.5: Região Norte.
Esse compêndio objetiva auxiliar profissionais técnicos, jurídicos e
pesquisadores, apresentando a legislação brasileira e contribuindo
para agilidade na pesquisa. Trata-se de uma referência rica e gratuita
que pode ser baixada na Editora Água Sustentável, através do link:
http://download.aguasustentavel.org.br/coletanea.

ERRATA

Helder Cortez é diretor da Cagece
Na página 27 da edição anterior 66, no texto referente à Mesa Redonda: Saneamento Rural - Exemplos de
Parcerias no Planejamento e na Gestão dos Sistemas de Saneamento”, o componente Helder dos Santos
Cortez está legendado, incorretamente, como se fosse representante da ASSEMAE. Na verdade, trata-se do diretor de Negócios do Interior - DNI | Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - Cagece.
Leia-se, portanto, o texto:
Saneamento Rural: Exemplos de Parcerias no Planejamento e na Gestão dos Sistemas de Saneamento, com os
componentes Ana Lúcia Brasil - ABES - SP/ Rodrigo Sanches Garcia - Promotor Público/ Helder Cortez - Cagece/
Igor Laércio Rusch - Sanepar. Na foto, os integrantes estão com a representante da AESabesp, Sônia Nogueira.
Inserir os planos de saneamento rural juntamente com os urbanos para cada município, retirando a responsabilidade do sistema que recai unicamente sobre o dono da propriedade rural foi uma discussão dessa mesa,
que citou os exemplos de instalações sanitárias que foram impantadas e por carência de programas de conservação/manutenção, quase entraram em colapso, podendo causar prejuízo humano e ambiental. “Situações
como essa poderiam ser evitadas com visitas semestrais de gestão e controle, além da necessidade de investir
em treinamento técnico direcionado aos proprietários rurais”, avaliaram os debatedores.
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Ricardo
Kimati,

nosso faixa-preta
no Aikido

C

onsiderada muito mais do que uma arte marcial,

Saneas: Onde o senhor nasceu e cresceu e quando e onde se

a prática do Aikido é vivenciada como uma au-

graduou em engenharia?

têntica filosofia de vida para todos os seus prati-

Kimati: Nasci e cresci em São Paulo/capital e me graduei em

cantes. Seu surgimento, após a segunda guerra

1993 em Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP.

mundial, foi difundido pelo mestre Morihei Ueshiba, a quem
todos os praticantes apelidam de Ô-Sensei, o “grande mestre”,

Saneas: Paralelamente ao seu desenvolvimento profissional, o

cuja vontade era a de encontrar um significado mais abran-

senhor sempre se dedicou às práticas de Aikido?

gente para a vida, em conjunto com todos os ensinamentos e

Kimati: Sim, comecei a prática do Aikido em 1988 e nunca in-

treinos marciais, que lhe permitiram-lhe criar as bases daquela

terrompi o treinamento. Este ano completo 30 anos de dedica-

que ele considerava ser a arte da paz.

ção à essa arte marcial.

Nesta edição, trazemos um grande expoente dessa prática, o
eng. Ricardo Kimati, da Superintendência de Gestão de Empre-

Saneas: Teria como o senhor explicar qual é a melhor definição

endimentos da Diretoria de Sistemas Regionais da Sabesp, que

de Aikido, na sua ótica pessoal?

nos conta sua rica vivência.

Kimati: A palavra Aikido (Ai = harmonia, Ki = energia e Do = caminho) pode ser traduzida como um caminho da harmonização

Saneas: Só para lhe apresentarmos a todos os leitores, gostarí-

da energia. É uma arte marcial japonesa, que utiliza movimen-

amos de saber quando foi sua entrada na Sabesp, qual é a sua

tos circulares e golpes (katas) de projeção e imobilização, com

atual função e em qual unidade?

ênfase na utilização de energia em detrimento de força física.

Kimati: Entrei na Sabesp em 1997, ou seja, este ano completo

Não há competições no Aikido.

22 anos de companhia. Sou engenheiro do Departamento de
Gestão de Licitações – REA, Superintendência de Gestão de Em-

Saneas: O que o motivou a seguir essa prática? E qual estágio

preendimentos da Diretoria de Sistemas Regionais – RE.

se encontra?
Kimati: A motivação inicial foi a vontade de praticar uma arte

Saneas: Como e por que o setor de saneamento foi escolhido

marcial, buscando uma maior segurança, confiança e auto-

para fazer parte da sua vida profissional?

-conhecimento. Atualmente, sou faixa-preta 6º grau (dan),

Kimati: O setor de saneamento sempre foi uma das áreas que

título obtido no ano passado pelo HombuDojo, entidade res-

mais me agradou e despertou interesse desde os tempos de

ponsável pela emissão dos certificados de graduação, sediado

faculdade. A aprovação no concurso da Sabesp foi uma grande

no Japão.

alegria para mim.
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Saneas: Daria para o senhor discorrer de que forma o Aikido acrescenta em sua
rotina pessoal e profissional?
Kimati: Após tantos anos de treinos, é muito difícil dissociar o Aikido do meu
dia-a-dia. Algumas características físicas são visíveis, como a postura e um corpo
mais flexível e mais forte. Na rotina profissional, citaria uma maior capacidade de
concentração e maior sensibilidade.
Saneas: O senhor já usou seus conhecimentos em Aikido para se defender (ou
defender outros) de um perigo em algum momento em sua vida?
Kimati: Não, nunca precisei.
Saneas: Como é feito o seu treinamento em termos de horas de exercício, dieta,
preparo físico e mental, etc?
Kimati: Atualmente, dedico cerca de seis horas semanais ao Aikido, não adotando
nenhuma dieta específica. Além do Aikido, faço caminhadas e ando de bicicleta.
Saneas: Na cidade de São Paulo, existem bastante alternativas para desenvolver
essa arte marcial?
Kimati: Sim, apesar de ser uma arte marcial ainda pouco conhecida, existem academias em todas as regiões da cidade de São Paulo.
Saneas: Alguma coisa mudou em sua concepção de vida, após encarar praticar
o Aikido?
Kimati: A prática do Aikido envolve treinar com parceiros que, muitas vezes, são
muito diferentes de você. Entendo que a principal mudança foi perceber que conviver com as diferenças, sempre tentando alcançar a harmonia nas relações e relacionamentos, tanto pessoais como profissionais, é uma prática constante, não existe
uma fórmula pronta.
Saneas: Como engenheiro da AESabesp, qual é sua avaliação da representatividade da AESabesp no setor de saneamento?
Kimati: No setor de saneamento, a AESabesp figura como uma das principais entidades, senão a de maior representatividade, na capacitação e compartilhamento de
conhecimentos e tecnologia, sendo o ponto alto, em minha opinião, os Encontros
Técnicos/ Fenasan.
Saneas: Se quiser acrescentar algo que seja pertinente a esta entrevista, mesmo
que não tenha sido perguntado, fique à vontade.
Kimati: A atividade física é fundamental para a saúde e o bem estar de todas as
pessoas. O Aikido, além de propiciar esses benefícios, não tem restrições de idade e
pode auxiliar na melhora da concentração, disciplina e defesa pessoal. A todos que
gostariam de praticar uma arte marcial, fica o convite para conhecer o Aikido.
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Momentos de
Tecnologia AESabesp

Apresente sua empresa aos associados da AESabesp

Os Momentos de Tecnologia são palestras técnicas
realizadas nas unidades da Sabesp, promovidas por
empresas que desejam apresentar seus produtos e
serviços aos nossos associados.
Concorridas, estas apresentações contam com
expressivo comparecimento de associados, técnicos
da Sabesp e convidados do setor de saneamento ambiental.
O número de palestras realizadas e de profissionais já treinados
confirmam o sucesso dos Momentos de Tecnologia AESabesp.

7.200

288

25

participantes
durante 8 anos

momentos de tecnologia
realizados em 8 anos

média de participantes
por palestra

Garanta a participação
da sua empresa!
Entre em contato:
paulo.oliveira@aesabesp.org.br
11 3263 0484 ou 11 3284 6420

Visite nosso site

www.aesabesp.org.br

Acesse nossas redes sociais
@aesabesp

/aesabesp

aesabesp

