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O avanço do formato digital na mídia é inexorável. A 
cada dia que passa, mais e mais veículos de comunica-
ção adotam o formato digital em substituição ou com-

plemento do impresso. Nenhuma publicação está imune a 
essa tendência. É por esta razão que decidimos promover, 
na revista Saneamento Ambiental (www.sambiental.
com.br), primeira publicação especializada no Brasil a 
tratar especificamente dos temas Meio Ambiente e Sanea-
mento, uma série de mudanças. 

Quando lançamos, Saneamento Ambiental, em março 
de 1990, apenas alguns meses antes da Rio 92, o mundo 
era outro e ninguém fazia ideia de quanto a tecnologia di-
gital avançaria ao longo de pouco mais de três décadas. Na 
verdade, houve uma revolução tecnológica ao longo desse 
período. 

As mudanças na revista começam no formato, que passa 
a ser o de uma revista digital, com todos os recursos que o 
meio propicia. Do ponto de vista do design, a publicação 

Nasce uma nova 
Saneamento Ambiental 

passa a ter um formato mais leve e a suportar outras mídias 
como vídeos e áudios, além de fotos e infográficos. Isto 
permite tornar os artigos e reportagens mais atrativos para 
o leitor ou internauta. Com relação ao conteúdo, adotamos
uma linha editorial mais abrangente, indo muito além do
que convencionalmente se chama saneamento básico, com
mais foco nas questões relacionadas com a sustentabilidade
ambiental.

Poluição atmosférica, qualidade do ar de ambientes 
interiores, barragens de rejeitos de mineração, aprovei-
tamento de resíduos de estações de esgoto na agricultu-
ra, escassez hídrica, são temas explorados nesta edição 
digital da Saneamento Ambiental, assim como outros 
relacionados ao saneamento como a importância da par-
ticipação da iniciativa privada para aumento da cobertura 
de atendimento em termos de água e esgoto e o Fórum 
Mundial da Água, que será realizado em Brasília, no mês 
de março de 2018. 

Embora se mantenha como uma publicação especializada 
e continue publicando artigos técnicos – é indexada e classi-
ficada como Qualis B nacional – Saneamento Ambiental não 
é dirigida exclusivamente para os técnicos do setor. Nosso 
objetivo é atender a todos os leitores interessados nas ques-
tões da Sustentabilidade Ambiental e como isto o atinge em 
seu dia a dia. O link da publicação é enviado para uma rede 
de contatos em vários segmentos da sociedade e o leitor po-
derá não apenas ler todos os artigos e reportagens na íntegra 
como também fazer download e até imprimir aquele conte-
údo que lhe interessa. 

Com isto, esperamos ampliar a contribuição que esta-
mos dando à divulgação do que está sendo feito em prol 
da evolução da qualidade do meio ambiente e saneamento 
no País, o que aliás fazemos há quase 30 anos. E isto, em se 
tratando de Brasil, é muito tempo.    

Francisco Alves, Editor

Adolfo Marinho Pontes
Alaor de Almeida Castro
Asher Kiperstok First
Carlos Henrique Abreu Mendes
Dorothy Casarini
Eugenio da Motta Singer
Everton de Oliveira
Francisco F. de Assis Fonseca
Heliana Kátia Tavares Campos
Jair Rosa Cláudio
João Tinôco Pereira Neto
Luiz Di Bernardo
Luiz Guilherme F. S. de Mello
Luiz Otávio Mota Pereira
Marco A. Fabiani
Marcos Helano Montenegro
Maria Luíza Granziero
Nicolau Leopoldo Obladen
Ricardo Hirata
Ricardo Lima Pereira
Rosely Ferreira dos Santos
Sônia Lima
Sonia M. F. Guanesella Galvão
Walter Lazzarini

Para orientação de sua linha editorial, principalmente 
no que diz respeito ao caráter técnico dos artigos, 
Saneamento Ambiental conta com seu Conselho 
Consultivo, integrado por especialistas nas áreas de sa-
neamento e meio-ambiente. São eles:

CONSELHO CONSULTIVO
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O impacto do saneamento como 
investimento social 
Mara Fornari

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), 
ITB (Instituto Trata Brasil) e FGV – Grupo de Economia da In-
fraestrutura e Soluções Ambientais. O encontro foi patrocinado 
pela Aegea e pela Caixa Econômica Federal.

Conforme apresentou Raquel Soares, pesquisadora do Cen-
tro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV/CERI), em alguns municípios o setor de sane-
amento está mais desenvolvido do que em outros e, de maneira 
geral, o País não vai tão bem assim. “Dentro de um contexto de 
restrições fiscais e de alta ineficiência na operação dos sistemas 
de saneamento, uma das alternativas para reversão desse quadro 
que vem sendo discutida no Brasil, e já adotada em outros paí-

ses, tem sido o estimulo à participação da iniciativa privada. Ou-
tra estratégia seria a promoção de boas práticas no âmbito dos 
prestadores públicos, que num curto prazo de tempo não sairão 
completamente de cena”, indicou a pesquisadora, alertando ainda 
quanto à necessidade de apoiar os municípios na elaboração de 
seus Planos de Saneamento Básico. 

Essa foi a estratégia utilizada no Estado do Tocantins, exempli-
ficou Raquel, ao comentar a privatização da companhia de sane-
amento estadual. A Saneatins  foi criada em 1989 como entidade 
pública e a participação do estado no capital da empresa começou 
a ser alienada em 1998. Em 2013, a Saneatins, enquanto compa-
nhia privada, respondia pelo serviço de saneamento de 125 muni-
cípios e outros 14 permaneceram com serviços autônomos. Mas 
alguns problemas na condução desse processo resultaram na rees-
tatização de 78 municípios: os contratos firmados pelos municí-
pios não foram repactuados, assim como suas metas e obrigações; 
o processo de privatização não considerou a importância dos mu-
nicípios como poder concedente; e somente os municípios com 
maior população urbana e desenvolvimento econômico é que 
conseguiram efetivamente pleitear junto à concessionária alguns 
aspectos que faziam frente às suas necessidades.

Ainda considerando que a privatização da Saneatins se 
deu em outro contexto institucional, Raquel reforça que os 
desafios se mantêm comuns e que fortalecer a integração fe-
derativa num processo de definição ou de modelagem com 
a parceria privada é necessário para que, de fato, se consiga 
estabelecer um modelo que atenda à necessidade dos municí-
pios. “A coordenação entre os entes federativos é crucial nesse 
processo. A entrada da iniciativa privada é uma oportunidade 
para que muitos dos contratos que estão colocados no setor 
de saneamento há mais de 30 anos sejam readequados e até 
mesmo repactuados em alguns casos. Outro ponto relevante 
é a regulação, que precisa ser implementada, de modo a con-
tribuir para que as ‘regras do jogo’ sejam cumpridas”, prosse-
guiu a pesquisadora em sua análise, incluindo ainda a necessi-
dade de estabelecimento de políticas de estímulo à eficiência 

H
á muito se diz que os desafios do saneamento passam, tam-
bém, pela questão do financiamento. Entretanto, na última 
década o setor viveu períodos de incremento dos investi-

mentos que não se converteram em infraestrutura instalada. É 
claro que os recursos são importantes, assim como a conclusão e a 
entrada em operação das obras que chegaram a ser realizadas com 
tais investimentos. Mas outros aspectos devem ser considerados 
para a evolução do setor, como as políticas públicas, a questão 
tarifária e a regulação. Estes foram alguns dos temas debatidos no 
seminário “Saneamento: investimento social de alto impacto”, re-
alizado recentemente pelo IBRE – Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Vargas, com apoio da Arsesp (Agência 

Em Piracicaba (SP), a Aegea já atingiu a universalização do serviço de esgotamento sanitário
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dos operadores públicos, já que o setor privado sozinho não 
terá como resolver o problema. “A universalização tão sonha-
da precisa passar por um incentivo à eficiência dos sistemas, 
especialmente dos setores públicos. A iniciativa privada será 
uma auxiliadora, motivada, sobretudo, pelo objetivo da uni-
versalização”, continuou Raquel.

Por fim, a pesquisadora defendeu que a regulação do se-
tor de saneamento deve ser encarada com mais cuidado e ser 
legitimada tanto para a sociedade quanto para os agentes con-
dutores da política, lembrando que as experiências de boas 
práticas na Europa e na América Latina “passaram por uma 
política sólida de fortalecimento da regulação e das institui-
ções do setor”. 

“Vultosos, mas não eficazes”
Apesar de terem acontecido em maior escala, os investimen-

tos em saneamento não se mostraram muito eficazes, consideran-
do-se o pouco avanço de cobertura. É claro que o setor precisa de 
mais recursos, mas o montante colocado à disposição não trouxe 
os resultados esperados e é preciso identificar onde estão os gar-
galos, pontuou Jerson Kelman, presidente da Sabesp. 

De acordo com o executivo, “no Brasil, assim como em todos 
os países subdesenvolvidos, o setor de saneamento ou de infra-
estrutura segue uma tendência de muito lobby para fazer obras e 
pouco lobby para fazer operação e manutenção. Existem muitas 
estações de tratamento de esgotos espalhadas pelo Brasil, mas 

muitas delas não funcionam. É preciso inverter a lógica do lobby 
na obra”.

Mas como avançar? Kelman indicou alguns caminhos: “os re-
cursos fiscais devem ser utilizados apenas onde houver interesse 
coletivo, como na coleta e tratamento de esgoto e não no serviço 
de água, onde o beneficiário é o indivíduo. E a melhor maneira de 
direcionar esses recursos é pagar pelos resultados”.

O que ele quer dizer é que somente os recursos fiscais não re-
solverão os problemas do setor de saneamento. Kelman também 
concorda que a parceria com a iniciativa privada deve vir alinha-
da com o objetivo da universalização. “Não há problema na pri-
vatização de uma empresa estadual de saneamento e as análises 
devem ser feitas caso a caso. Mas também não se pode admitir o 
desmantelamento do subsídio cruzado, deixando o ‘filet mignon’ 
para a empresa privada e o osso para a empresa pública”, ponde-
rou o executivo da Sabesp.

Kelman pediu ainda a melhoria da regulação do setor de sa-
neamento, “de forma tecnicamente competente, com decisões 
lastreadas em fatos e respeito aos investimentos”. A comunicação 
com a sociedade é outro obstáculo a vencer, assim como o aten-
dimento às áreas informais, “drama” que supera o aspecto técnico. 
Encerrando a lista, o executivo acrescentou o aperfeiçoamento da 
estrutura tarifária.

“Agência reguladora não faz política 
pública, mas viabiliza seus objetivos”

José Bonifácio de Souza Amaral Filho, diretor presidente da Ar-
sesp, focou sua apresentação a partir dos anos 60, quando o cresci-
mento urbano começou a acontecer  “de forma desenfreada, com a 
ocupação desordenada da periferia das grandes cidades. Ritmo que 
o serviço público – especialmente o de água – não conseguiu acom-
panhar”. 

Quando se fala em universalizar o saneamento, Amaral Filho re-
força que é preciso contemplar a lucratividade do investidor e adotar 
uma política pública adequada para que não haja conflito em relação 
à sociedade, sem deixar de lado o equilíbrio econômico-financeiro da 
empresa – “com receita suficiente para cobrir custos eficientes, que 
recupere os investimentos feitos de maneira prudente e remunere 
o capital efetivamente aplicado, como forma de preservar o aspecto 
social”. O incentivo à pesquisa e desenvolvimento do setor foi outro 
aspecto lembrado pelo representante da Arsesp.Fonte: Instituto Trata Brasil
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Mesmo tendo completado 10 anos de atividades no final de junho, o presidente do Instituto Trata 
Brasil, Édison Carlos, disse que ainda falta muito para poder comemorar: “metade do país não tem 
coleta de esgoto, mais de 60% do esgoto não recebe tratamento e a falta dessa infraestrutura representa 
um enorme desafio em termos de custo para o país. Muito se fala da questão ambiental e social, mas o 
reflexo econômico também é muito forte. O Brasil paga pela falta dessa infraestrutura. Pagamos como 
cidadãos com a saúde, com a falta nas escolas e ao trabalho. Mas muitos prefeitos sequer conseguem 
ter ciência dessa conta. E o que nos choca ainda mais é saber que já existe mais internet nas escolas 
brasileiras do que coleta de esgoto, segundo dados da Fundação Lema”. 

Carlos considerou que os avanços vêm acontecendo, “mas num ritmo abaixo do necessário. A evo-
lução média no último ano foi de menos de 1% nos principais indicadores, o que mostra o quão longe 
está a tão falada universalização dos serviços. Analisando os últimos 10 anos, fica muito difícil atingir 
a universalização em 2033, conforme prazo do Plansab. Isso seria mais para 2050. Santa Catarina, um 
estado bastante desenvolvido e com elevado padrão de vida, coleta menos de 20% de seu esgoto – o 
que mostra que a questão não é apenas dos estados mais pobres como Rondônia, que tem 4% de 
coleta de esgoto”. 

Para o presidente do ITB, a maior aproximação com o setor privado toma por base especialmente 
as regiões com baixo atendimento e onde não há alternativa de solução do problema, uma vez que as 
companhias públicas enfrentam graves problemas de gestão e de obtenção de recursos. “O desafio é 
gigante e não podemos mais excluir nenhuma possibilidade de solução. Uma atuação entre as compa-
nhias públicas e privadas se mostra uma opção viável”.

Édison Carlos, 
presidente do ITB

O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Em 2014 o país investiu R$ 9,3 bilhões, que geraram 142 mil 
empregos (diretos e indiretos) nas cadeias produtivas e se transformaram em mais de R$ 11 bilhões de renda. 
Quando uma empresa operadora faz investimento em saneamento, grande parte do montante fica no município 
– “as pessoas que trabalham gastam seus salários lá e isso movimenta a economia local. E o prefeito não percebe 
esses benefícios”, alerta Édison Carlos. Um levantamento realizado pelo ITB mostra que, mesmo em período de 
baixo avanço do saneamento, o Brasil obteve redução de gastos com internação, aumento da produtividade no tra-
balho, valorização dos imóveis e valorização do turismo – em média de R$ 146 bilhões, já descontando o custo do 
investimento.  Projetando isso para o futuro e imaginando a universalização por volta de 2035, o saldo seria de R$ 
537 bilhões, calcula Édison Carlos, afirmando que, das infraestruturas, o saneamento é o que mais traz benefícios 
e sustentabilidade: “do ponto de vista econômico, faz muito sentido universalizar o saneamento”.

De 2005 a 2015, de todo ganho social trazido pelo saneamento, 65% ficou no Sudeste, região que mais fez 
investimentos. No Norte, o ganho foi de 2,6% e, se os serviços forem universalizados, esse valor passa para 25%. 
No Nordeste, sobe de 8,4% para 22%. Ou seja, onde o Brasil mais ganhará do ponto de vista ambiental, social e 
econômico com a universalização do saneamento será nas regiões menos atendidas. Um grande fator de equaliza-
ção da qualidade de vida.

“Mas investindo apenas 0,19% do PIB vai ser difícil. Em 2013, 2014 e 2015, dos R$ 35 bilhões investidos em 
saneamento, R$ 23 bilhões vieram de cinco estados. 10 estados, juntos, investiram menos de 5% do total do país, 
ou R$ 1,7 bilhão – valor que corresponde praticamente à metade do investimento anual feito por São Paulo. É 
necessária uma mudança radical. Ou o saneamento ambiental se torna prioritário ou a universalização se dará por 
ilhas de universalização cercadas de falta de saneamento por todos os lados”, alerta o presidente do ITB.

Externalidades positivas da participação privada no saneamento
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De onde vem o dinheiro?
Mário Augusto Pereira de Oliveira Junior, Superintendente da CEF, explicou 

aos presentes o papel da instituição financeira, “de fazer acontecer o que é pensado 
pelo Governo Federal”. No saneamento, a Caixa possui todo tipo de financiamen-
to, seja para abastecimento de água, para desenvolvimento institucional, drenagem 
etc., com repasses do FGTS, BNDES, próprios e fundings. Já o mercado de capitais, 
através de emissões de debêntures, está mais focado no segmento corporativo. 

68% da carteira hoje é composta pelo setor público e 32% pelo privado e a ten-
dência é que isso mude ao longo dos próximos anos, uma vez que o banco não con-
segue mais ver a participação do ente público nos financiamentos para obtenção de 
recursos – “as empresas não têm o rating necessário e faltam projetos sustentáveis. 
Já a participação das empresas privadas, através de concessões ou PPPs, deve cres-
cer e tomar o espaço do segmento público”, indica Oliveira Junior. 

O Superintendente da CEF informou ainda que o setor de saneamento é a se-
gunda maior carteira do banco, com R$ 32 bilhões do total de empréstimos/finan-
ciamentos e que do total de recursos passados para saneamento desde 2007, coube 
ao segmento privado cerca de 30%. 

A experiência da Aegea
A Aegea, um dos principais players do segmento privado 

de saneamento, é uma companhia relativamente nova, mas 
que já está presente em mais de 50 municípios, incluindo os 
recentes Rolim de Moura (RO) e Teresina (PI), o que deve 
significar por volta de 6 milhões de pessoas atendidas. O CEO 
Hamilton Amadeo explica que a companhia está organiza-
da para crescer no mercado de saneamento privado através 
do modelo “avenidas de crescimento”. Sua base é o foco em 
operação: “não construímos obras, contratamos empreiteiras 
locais para isso. Nossa importância está na preservação da es-
trutura de capital – não existe longevidade no setor de sane-
amento, especialmente de uma empresa privada, se esta não 
conseguir manter, ao longo do tempo, seu rating ou a capa-
cidade de entregar o que o contrato exige. Nós procuramos 
nos organizar, portanto, para ter compliance em níveis sempre 
superiores à média. E temos tido muito apoio das entidades 
de financiamento que estão carregando o saneamento no país, 
dos bancos nacionais e internacionais, para criar canais e bus-
car os recursos que existem para o setor. Essa é a nossa visão”. 

Como exemplo de serviço bem prestado, Amadeo citou 
o caso de Piracicaba, em São Paulo, que há alguns anos tem 
100% de cobertura de esgoto (tratamento e coleta). “Trata-se 

Hamilton Amadeo, CEO da Aegea

Fonte: GO Associados

$$$
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de uma PPP também chamada de B2B: nós prestamos serviço 
para a companhia estadual. O financiamento é da CEF”. O pro-
jeto começou em julho de 2012 e no final de 2016 a cobertura 
já era de 100%, partindo de 35%. Houve um investimento em 
melhoria da rede e a criação de uma solução para uma estação 
de tratamento de esgotos que não estava no contrato, localiza-
da na entrada da cidade e que tinha um problema de emissão 
de odor – adendo que ainda será reequilibrado no acordo.

Outro exemplo apresentado por Amadeo foi a concessão de 
Campo Grande (Águas Guariroba), que já conta com 85% de cober-
tura de esgoto. “Entramos lá em 2007 com 22% e a cidade cresceu 
muito rápido. As estações de tratamento exalavam muito odor e para 
acabar com esse problema fizemos um acordo com a prefeitura que 
implicou na desativação de sete das nove ETEs existentes e na cons-
trução de uma grande estação fora do eixo urbano, com tecnologia 
mais moderna”, contou o CEO, defendendo que essa flexibilidade no 
contrato é necessária e inerente à atuação da companhia privada de 
saneamento – “o regulador pode tirar proveito disso e quem ganha é 
a população, que recebe um serviço de melhor qualidade”. Esse ree-
quilíbrio já aconteceu em Campo Grande e o investimento extra rea-
lizado resultou numa extensão do prazo da concessão.

Piracicaba pratica uma tarifa de R$ 2,28 por m³ de esgoto, que é 
cobrada pelo Semae. Desde que a Aegea iniciou sua atuação no mu-
nicípio, a margem de ganho da autarquia foi de R$ 101 milhões ape-
nas no setor de esgotamento sanitário, informa Amadeo, explicando 
que este modelo é o que deve se estender pelo país: “a companhia 
estatal com capacidade de investimento lança uma PMI para fazer 
obras e o parceiro privado aporta recursos e técnica”.

Em Vila Velha (ES), a Aegea também é provedora de serviços de 
saneamento para a Cesan, companhia estadual. A operação se dará 
através da Vila Velha Ambiental – companhia que está em fase opera-
cional e será responsável pela coleta, gestão da rede de esgoto, gestão 
das ETEs, ampliação da rede e também apoio a uma parte da ges-
tão de hidrometração. A interface com o cliente continuará se dando 
através da Cesan. 

Amadeo explicou ainda como as concessões conseguem ob-
ter lucro. Focando a parte de perdas e a “concessão mais madura” 
do Grupo, a de Campo Grande, o executivo informou que são 
seguidas as regras do manual alemão que indica como “perda óti-
ma” um percentual local de 15%. Quando iniciaram os serviços 
na capital do Mato Grosso do Sul, as perdas de água estavam na 
faixa de 60%. Hoje estão em 19%. Outro ponto bastante enfatiza-
do pela Aegea em suas concessões é a eficiência energética, com 
redução dos níveis de consumo.

Há espaço para  
todos os prestadores

Conforme reforça Gesner Oliveira, diretor da GO Asso-
ciados, “há espaço no saneamento para a expansão do setor 
privado com eficiência e licença social, além da capacidade de 
colaboração com as comunidades”.

Segundo o especialista, cinco forças suportam o crescimen-
to recente da participação privada em saneamento: qualida-
de, saúde, regulação, gestão e fiscal. Em termos de qualidade, 

podem ser listados o aumento da demanda da sociedade por 
serviços, a baixa cobertura de esgoto (50%) e a recente cri-
se hídrica do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Na saúde, as 
epidemias colocaram a falta de saneamento básico no centro 
da discussão pública. Em ternos de regulação, o novo marco 
regulatório trouxe maior segurança para o investidor nacional 
e estrangeiro; e, em termos de gestão, a oportunidade está na 
baixa capacidade de investimento das companhias estaduais e 
municipais e na alta ineficiência operacional, considerando-
-se, por exemplo, a elevada média nacional de perdas de 37%. 
A esses fatores se soma ainda a crise fiscal nos estados e mu-
nicípios, que impossibilita um comprometimento maior com 
investimentos.
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Desde os tempos coloniais, Gesner enfatiza que o setor de 
saneamento é particularmente negligenciado no Brasil: “Se-
gundo as metas do Plansab – que são modestas – seriam ne-
cessários investimentos anuais de cerca de R$ 20 bilhões para 
seu cumprimento, mas isso não está acontecendo. No ritmo 
atual, o prazo da universalização passaria para 2052. Vivemos 
um período de alargamento de hiato entre as situações regio-
nais e quem está na “zona de rebaixamento” está caindo mais 
ainda”. O especialista citou ainda pesquisas que indicam que 
a população não associa imediatamente a relação entre sane-
amento e saúde, e que esse aspecto precisa ser reforçado com 
os gestores municipais e a população em geral em campanhas 
de educação. 

Gesner também lembrou que o mercado de saneamento 
no Brasil é ainda muito pulverizado – “são 1.442 prestadores, 
com grande predominância pública e, destes, quase uma cen-
tena de empresas privadas. Mas esse quadro tende a mudar. 

O peso relativo do setor privado na água é melhor (6%) e no 
esgoto é maior (o dobro de participação)”.

Várias forças levam a uma maior participação privada no 
segmento. Do lado da demanda, grandes empresas localizadas 
em áreas de estresse hídrico têm na sua matriz de risco a ques-
tão da água. Assim como a expansão das manchas urbanas po-
pulacionais exige das empresas a capacidade de oferecer ser-
viços nas grandes cidades brasileiras, “gargalo que a empresa 
pública não dá conta de responder”, avaliou Gesner.

A consciência da relação com a saúde vem aos poucos au-
mentando a percepção da importância do saneamento. A re-
gulação ainda está aquém do que o setor gostaria, apesar do 
avanço frente a 2007 e um número crescente de municípios 
começa a se capacitar, “outra área onde a colaboração das 
companhias privadas é fundamental. É preciso um esforço 
para melhorar a excelência técnica”. Gesner citou ainda que, 
do lado da oferta, o problema da ineficiência está muito mais 

presente: “há um hiato de qualidade de gestão pública e a crise 
fiscal – não dá mais para certas administrações estaduais ban-
carem empresas que absorvem recursos”. Seriam, portanto, 
essas as forças de crescimento do setor privado. 

Fazendo uma retrospectiva dos anos 1990 até 2007, Ges-
ner salientou que as ações de privatização aconteceram sem 
um marco regulatório, uma experiência amarga para alguns 
grupos internacionais, sobretudo quanto à subestimativa do 
risco regulatório. Em 2007, com a aprovação da Lei do Sanea-
mento, grandes grupos nacionais verticalizaram, passaram de 
construtor a operador, o que foi bem sucedido em alguns ca-
sos, trouxe forte crescimento e gerou, num primeiro momen-
to, uma disputa intensa com as empresas estaduais. Como o 
mercado brasileiro era amplo, evoluiu ainda a ideia de que as 
parcerias com as empresas estaduais eram bastante frutíferas e 
surgiram vários acordos em Alagoas, Pernambuco, São Paulo, 
as chamadas PPPs. 

Recentemente, na fase pós Lava-Jato, o setor presenciou um 
aumento da participação de empresas estrangeiras. A Odebre-
cht Ambiental foi adquiriu pela Brookfield, se transformando 
na BRK Ambiental. Na próxima década Gesner avalia que ha-
verá a expansão de empresas nacionais, “a exemplo da Aegea, 
que focou seu crescimento na eficiência e nas oportunidades 
do território nacional”. 

Em sua avaliação, Gesner, reforça que haverá maior parti-
cipação de empresas estrangeiras e de novos protagonistas no 
futuro próximo e que os fundos de infraestrutura olham esse 
mercado com interesse para sua carteira de investimentos, 
além da CEF e do BNDES continuarem como financiadores, 
uma vez que o saneamento lidera em número de projetos a 
formação de parcerias, especialmente no âmbito do esgoto – 
principal propensão das empresas estaduais e municipais, por 
diversas razões. 

O especialista indica ainda que, para os próximos anos, 
municípios com baixo atendimento e sem recursos fiscais vão 
recorrer a concessões e parcerias amplas no âmbito estadual, 
seja em água ou esgoto. Municípios com menos de 50% de co-
bertura de esgoto são casos interessantes para as companhias 
privadas, assim como os que têm problemas crônicos de água, 
além das empresas estaduais com problemas de gestão. 

“Considerando esses critérios, cerca de 135 municípios po-
deriam ser imediatamente atendidos pela iniciativa privada, 
abrangendo assim uma população de 35 milhões de habitan-
tes”, finaliza o especialista da GO Associados. 
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Chegou a vez da iniciativa privada?
Mara Fornari

O saneamento no Brasil vive hoje um momento novo ou, no 
mínimo, diferente do que presenciou nos últimos 12/13 
anos. Ao lançar o PPI – Programa de Parceria de Investi-

mentos, o Governo Federal acenou com a possibilidade de atrair 
maior participação da iniciativa privada no setor, uma vez que os 
investimentos em obras públicas através do PAC (Plano de Ace-
leração do Crescimento) ficaram abaixo do resultado esperado – 
muitas das obras permanecem inacabadas e outras tantas enfren-
tam problemas de operação. A partir de 2018 esse plano federal, 
cujos estudos estão sendo conduzidos pelo BNDES, deverá indi-
car a melhor alternativa de parceria privada para cada uma das 13 
companhias estaduais selecionadas para serem privatizadas. 

Segundo confirma Alexandre Ferreira Lopes, presidente do 
Sindcon – Sindicato Nacional das Concessionárias de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto, entidade parceira da Abcon – Asso-
ciação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públi-
cos de Água e Esgoto, os desafios do setor permanecem grandes 
tanto em relação à quantidade de dinheiro necessário quanto à 
forma de execução das obras para atingir a universalização de co-
bertura de abastecimento de água e de coleta e tratamento de es-
goto, “cenário que poderia ser bem diferente se o capital privado 
não enfrentasse ainda tantos entraves para ampliar sua participa-
ção no saneamento”. 

Discussões à parte, os índices do País permanecem alarman-
tes: mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água trata-
da, situação que se mostra ainda pior no esgotamento sanitário, 
onde menos da metade da população brasileira conta com rede 
coletora e apenas 42% do esgoto gerado recebe tratamento ade-
quado. Os últimos dados publicados em 2015 pelo SNIS – Sis-
tema Nacional de Informações sobre Saneamento, levantamento 
realizado pelo Governo Federal, mostra que 2.744 municípios 
sequer possuem sistema de esgotamento sanitário. Os números 
publicados tornam ainda mais distantes o atingimento das metas 
do Plansab – Plano Nacional de Saneamento Básico, que previa 
para 2033 a universalização dos serviços de água e esgoto, consi-
derando um investimento anual de R$ 15 bilhões num horizonte 
de 20 anos. 

“Sem dúvida, esse prazo precisará ser revisto e sem uma maior 
participação do setor privado faltarão recursos para atingir a 
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meta. Estamos no momento certo da expansão de nossa atuação 
no setor, o que certamente ajudará a melhorar os índices de co-
bertura dos serviços de água e esgotamento sanitário”, indica Lo-
pes, que defende como solução a complementariedade dos servi-
ços: “a iniciativa privada não pressupõe a ausência de atuação do 
poder público. Não se trata de privilegiar um tipo de prestador 
em detrimento de outro, mas propiciar alternativas de coopera-
ção na execução das políticas públicas e a eventual participação 
conjunta nos investimentos”. 

Mas, ao invés de “harmonia”, o que se sente, mesmo após 10 
anos da aprovação da Lei do Saneamento, é uma dicotomia entre 
os setores público e privado. Pela Constituição, o titular dos ser-
viços de saneamento é o município. “Entretanto, nas Regiões Me-
tropolitanas, microrregiões e conglomerados urbanos a orienta-
ção existente hoje é de que as decisões sobre água e esgoto sejam 

tomadas de forma conjunta entre o Estado e o 
município, o que retira a autonomia municipal 
e impede avanços”, informa Lopes. 

Outro ponto de “discórdia” levantado pelo 
dirigente do Sindcon é a figura dos contratos 
de programa existente na Lei dos Consórcios 
Públicos que, segundo ele, são uma espécie de 
“concessão disfarçada” firmada entre o Estado 
e o município sem processo de licitação. “Isso 

fere a isonomia competitiva, pois esses acordos acontecem mui-
tas vezes sem metas e transparência. No fim, acabam sendo uma 
reserva de mercado das companhias estaduais, o que dificulta a 
participação do privado”, desabafa Lopes.

Com a publicação da Lei nº 11.445/2007, as prefeituras pas-
saram a ter obrigação de elaborar o PMSB (Plano Municipal de 
Saneamento Básico), documento imprescindível para acessar 
recursos federais para projetos de saneamento básico e também 
trabalhar em parceria com a iniciativa privada. Mas o prazo para 
a elaboração do Plano vem sendo constantemente adiado e sem 
isso não há investimento. Lopes afirma que a questão dos finan-
ciamentos precisa ser revista em razão do excesso de burocracia 
para a tomada de recursos financeiros com exigências cada vez 
maiores e pelo fato de não estar totalmente consolidado no Brasil 

o Project finance, onde os recebíveis do contrato seriam as garan-
tias para tomada de recursos. 

Outros pontos que precisam ser aprimorados na opinião do 
dirigente do Sindcon são a regulação – “falta no Brasil uma di-
retriz nacional que padronize as normas das diversas agências 
reguladoras existentes (municipais, de bacias hidrográficas, esta-
duais)”; e o esclarecimento entre os termos concessão e privati-
zação – “não temos nenhum contrato de privatização, já que não 
existe a venda de ativos. Os contratos são sempre de concessão, 
com início, meio e fim. No término do período, os bens reversí-
veis retornam ao município, que é o titular do serviço”. 

Qual a presença da iniciativa privada hoje no setor?
Conforme mostra a versão 2017 do Panorama da Participa-

ção Privada no Saneamento, edição dedicada aos gestores muni-
cipais, a iniciativa privada está presente em 322 municípios brasi-
leiros (6% do total), atendendo a 30 milhões de pessoas direta e 
indiretamente (ou 15% da população). É um crescimento tímido, 
considerando-se o potencial que as companhias demonstram ter. 

O levantamento é realizado com base no SPRIS – Sistema de 
Informações do Segmento Privado do Setor Saneamento, um es-
tudo realizado pelas entidades Abcon/Sindcon. Em termos ge-
ográficos, são 18 Estados e 264 contratos, que constituem 139 
concessões plenas de água e esgoto, 27 concessões parciais (geral-
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mente de esgoto), 16 PPPs, 1 subdelegação, 3 locações de ativos 
e 78 outras modalidades de contratos, como assistência técnica e 
de gestão. 72% dos municípios atendidos pela iniciativa privada 
têm menos de 50 mil habitantes, o que os caracteriza como de 
“pequeno porte”, 7% atendem entre 50.000 e 100.000 habitantes, 
16% estão na faixa entre 100.000 e 500.000 pessoas e apenas 5% 
acima desse número. 

No total, os 264 contratos têm aproximadamente R$ 35 bi-
lhões em investimentos comprometidos. Destes, R$ 10,5 bilhões 
foram realizados de 1994 a 2015. Para o período de 2016 a 2020, 
a previsão é se investir mais R$ 12,7 bilhões. Em 2014, o setor de 
saneamento brasileiro investiu, no total, R$ 12,207 bilhões, dos 
quais R$ 2,539 bilhões vieram das companhias privadas – “ou 
seja, respondemos por 20% dos investimentos para atender ape-
nas 6% da população”, pontua Lopes. Nesse mesmo ano, a meta 
prevista pelo Plansab era atingir  R$ 15,45 bilhões de investimen-
tos. O quadro se repetiu em 2015: um investimento total de R$ 
12,175 bilhões, sendo R$ 2,393 bilhões originados das compa-
nhias privadas – volume abaixo do desejado para o ano, de R$ 
15,63 bilhões. Mantendo-se esse ritmo, a meta de universalização 
só deverá ser atingida em 2050.

Mas uma coisa é falar em dinheiro e outra em quantidade de 
infraestrutura a ser implantada. Lopes alerta que a quantidade de 
redes de esgoto a ser executada é muito grande para atingir a meta 

Alexandre Lopes, presidente do Sindcon



Saneamento Saneamento Ambiental 15

de 80% do Plansab: “em 2015, o Brasil tinha 284 mil km de redes. Usando a média do espaçamento de rede 
por ligação e projetando para o atendimento da cobertura, é preciso chegar a 612 mil km de redes, o que 
significa a construção de aproximadamente 300 mil km de redes. Precisaremos de dinheiro e de capacidade 
de execução, o que certamente irá gerar emprego e renda para o Brasil. Em água, serão necessários mais 200 
mil km de redes”. 

Por esta razão é que se faz importante a parceria entre os setores público e privado. Os benefícios seriam, por 
exemplo, a diminuição do déficit público (uma vez que os recursos públicos poderiam ser priorizados em áreas 
como saúde, educação e segurança), maior alavancagem de financiamentos, acesso e manutenção tecnológica 
constante, além da geração de riqueza, emprego e renda.  

A presença da iniciativa privada no saneamento vem, há décadas, servindo inclusive como estratégia de política 
pública em países como Inglaterra, Chile, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França e México. Nesses países, o 
poder concedente permanece responsável pelos serviços, respondendo por sua qualidade perante os usuários e 
fiscaliza o cumprimento dos planos e metas de universalização, sob a mediação dos entes reguladores. As soluções 
adotadas e implementadas dependem dos fatores socioeconômicos de cada população e da disponibilidade de 
recursos hídricos locais e alguns arranjos podem ser adaptados para a realidade brasileira. Entre os países citados, 
três arranjos se destacaram: o da Inglaterra, que mobilizou o capital privado como solução para o saneamento; o 
da França, que descentralizou os serviços, com forte atuação municipal; e o do Chile, de realidade mais próxima à 
brasileira, que realizou uma preparação apropriada para a concessão à iniciativa privada, com sustentabilidade dos 
contratos e centralização dos órgãos reguladores e fiscalizadores, além da adoção do subsídio cruzado. 

O Chile conta com 1,7% da reserva mundial de água doce e uma população de cerca de 18 milhões de pesso-
as, 35% das quais concentradas na capital, em Santiago. As empresas de saneamento privadas atendem a 94% da 
população urbana do país e a universalização da cobertura de água e de esgotamento sanitário já foi atingida. Nos 

próximos anos, o país deverá investir aproximadamente US$ 1,4 bilhão na expansão e melhoria 
dos serviços (sendo 69% em produção e distribuição de água, 14% em coleta de esgotos, 16% em 
tratamento destes esgotos e 1% em outros segmentos). 

Mas existem experiências internacionais que não foram bem sucedidas, como é o caso da 
Argentina. As causas que impediram a evolução do saneamento em Buenos Aires, segundo 
atribuiu Lopes, foram o populismo e a interferência política. O Panorama 2017 da Abcon/
Sindcon conta que em maio de 1993 a concessionária privada Águas Argentinas assumiu 
os serviços públicos de saneamento na Grande Buenos Aires com o objetivo de investir por 
volta de US$ 4 bilhões em 30 anos para universalizar a cobertura de água na região metropo-
litana, chegar a 90% de tratamento de esgoto e reduzir de 45% para 25% as perdas de água. 
Mas, em 1999, a crise econômica do país desvalorizou em 70% a moeda local, afetando as dí-
vidas contraídas em dólares pela concessionária. A situação ficou ainda mais crítica em 2001, 
quando o governo manteve as tarifas congeladas, inviabilizando assim a sustentabilidade do 
contrato, que foi revogado em março de 2006 pelo governo. Foi um rompimento unilateral, 
danoso ao município. Devido ao excesso de interferência política, a concessionária privada 
ganhou o processo que moveu contra o governo da Argentina.  
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M
uito se tem falado sobre a privatização dos serviços de saneamento 
no Brasil como sendo um modelo inverso de gestão adotado por 
outros casos no mundo. Isto porque, alguns estudos afirmam que 

a remunicipalização dos sistemas de água e esgoto tem tido grande cresci-
mento nos últimos anos. Porém, este conceito não representa a realidade 
de hoje e mancha a Participação do Setor Privado (PSP) no setor de sane-
amento, com objetivos idealistas destrutivos e não construtivos.  

Começo desconstruindo o argumento principal deste artigo: o au-
mento da remunicipalização. Segundo o GWI (Global Water Inteligen-
ce), a população mundial atendida por operadores privados no setor de 
água e esgoto cresceu de 700 milhões de pessoas para 1 bilhão entre 2006 
e 2016. O órgão afirma que os principais motivos para esse crescimento 
são a restrição dos orçamentos públicos associada à redução de custos, 

Privatização versus municipalização: essa não é a questão
Por Yves Besse*

o aumento de endividamento e de assunção de riscos, o crescimento da 
população urbana com demanda por soluções cada vez mais complexas e 
sustentáveis para serviços de saneamento básico; e a inovação tecnológica 
e transferência de conhecimento às concedentes a partir dos contratos.

A ONU reconheceu em vários dos seus estudos que as PPP (Parce-
rias Público Privadas) “são ferramentas para atingir o desenvolvimento 
sustentável, melhoram o acesso a serviços essenciais às populações so-
cialmente e economicamente mais vulneráveis e que o setor privado, 
juntamente com o setor público, influencia fortemente a sociedade para 
garantir que esses projetos sejam benéficos aos cidadãos”.

No Brasil, percebemos a mesma tendência. O atendimento à popu-
lação urbana cresceu de oito milhões para 16 milhões no período de 
2007 a 2016, segundo a Associação dos Concessionários Privados de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON).  Um crescimento de 
100% em nove anos, a partir de diversos modelos de prestação de ser-
viços, como contratos de desempenho, concessões plenas ou parciais, 
locação de ativos, PPPs administrativas ou patrocinadas e parcerias es-
tratégicas.

Alguns dizem que a gestão do saneamento de Paris, por exemplo, 
sofreu “pseudos” fracassos quando tinha sua distribuição de água con-
cedida a Veolia e a Suez. O serviço se manteve por 25 anos até ser can-
celado em meados de 2010, quando Bertrand Delanoë, eleito em 2008, 
cumpriu duas das promessas de campanha: a de não renovar os con-
tratos com as empresas privadas e a de criar uma empresa municipal, 
a “Eaux de Paris”, para gerir tanto a produção quanto a distribuição de 
água potável. Até então, a produção de água potável estava sob a respon-
sabilidade da Sagep, uma empresa 72% do município de Paris e 28% das 
mesmas empresas privadas.

Essa decisão, porém, foi política e ideológica e não consequência de 
má prestação ou não cumprimento de obrigação contratual por parte 
dos operadores privados.

Dezoito meses após o início dos serviços da “Eaux de Paris”, o pre-
feito decretou uma redução das tarifas em 8%, apresentada como con-
sequência da eliminação da remuneração do acionista privado. Porém, 
uma análise detalhada feita pela Fundação FRAP das contas da “Eaux 
de Paris” mostrou que foi o subinvestimento entre 2010 e 2012, com-
parativamente aos operadores privados anteriores, que permitiu efetuar 
essa redução de tarifa sem aumento de dívida. 

O tribunal de contas concluiu que “a diminuição do volume de in-
vestimento associado a um crescente aumento de custos decorrentes 
da adequação da remuneração dos funcionários das empresas privadas 

à remuneração dos funcionários públicos levará a ‘Eaux de Paris’ a au-
mentar as tarifas e a buscar novos financiamentos nos próximos anos”.

A própria fundação ressalta que, na região metropolitana de Paris, 
onde os serviços estão concedidos a empresas privadas, a concorrência 
entre os operadores privados nas licitações para a renovação de contra-
tos levou à diminuição de tarifas da ordem de 14%, muito superior aos 
8% concedidos pelo Município de Paris. 

A concessão outorgada à Suez em Buenos Aires, em 1993, propor-
cionou um desconto de aproximadamente 23% sobre as tarifas pratica-
das pela autarquia pública anterior. 

Segundo o economista argentino Sebastian Galiani, a autarquia pú-
blica tinha investido US$ 25 milhões por ano entre 1983 e 1993, en-
quanto o concessionário privado Águas Argentinas investiu da ordem 
de US$ 200 milhões por ano entre 1993 e 2000. De acordo com a Suez, 
durante os 13 anos da concessão, 2 milhões de novas pessoas foram 
atendidas em água e um milhão em esgoto, sendo que de 2003 a 2005, 
apesar da crise econômica argentina, mais de 100 mil novas pessoas de 
baixa condição socioeconômica e vivendo em área de ocupação ilegal 
receberam os serviços.

Como decorrência da crise que levou o país a um default internacio-
nal, a uma inflação galopante e a uma desvalorização do peso argentino, 
a concessionária Águas Argentinas necessitava de um reajuste tarifário 
contratual para fazer frente as suas obrigações. O governo argentino de 
Nestor Kirchner decidiu não dar o reajuste e encerrar unilateralmente o 
contrato em 2006. O grupo Suez deu entrada a uma arbitragem inter-
nacional pelo Banco Mundial e obteve ganho de causa em 2017, com o 
direito de receber uma indenização da ordem de US$ 345 milhões do 
governo argentino.   

Desta forma, a concessão de Buenos Aires não aumentou a tarifa da 
população, a diminuiu. Além de aumentar em oito vezes o volume de in-
vestimento anual e expandir os serviços de água e de esgoto à população.

Com base nesses fatos, afirmo que a PSP é sim uma solução possí-
vel para fazer frente aos problemas que o setor de saneamento vive pelo 
mundo. Não esquecemos que em torno de 85% da população mundial 
é atendida por operador público, portanto, os maiores responsáveis por 
essa situação.  

Concluo que a não renovação dos serviços de água em Paris e em 
Buenos Aires ocorreram por motivos políticos e ideológicos e não por 
fatores técnicos e operacionais. Para a população, tanto faz se o operador 
é público ou privado, o que ele precisa é fornecer os serviços de maneira 
sustentável e eficiente, com tarifas justas e adequadas para todos.  

*Yves Besse é membro do conselho da Aquafed, da AB-
CON e diretor geral de Projetos para América Latina da 
Veolia Water Technologies
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“D
uas horas no trânsito para o morador da cidade de São 
Paulo equivalem a fumar um cigarro por dia”. O alerta 
consta de estudo elaborado pelo Instituto Saúde e Sus-

tentabilidade, lançado no Dia Mundial da Poluição, 14 de agosto, 
o qual mostra dados alarmantes sobre a poluição atmosférica em 
São Paulo. De acordo com o estudo, os poluentes foram a causa 
principal de 31 mortes precoces por dia no Estado de São Paulo, 
em 2015, totalizando 11.200 no período de um ano. Isto signifi-
ca, segundo os pesquisadores, que os poluentes mataram quase 
duas vezes mais que os acidentes de trânsito (7.867 mortes), três 
vezes mais que o câncer de mama (3.620) e cerca de quatro vezes 
mais que a AIDS (2.922). 

O ar de SP mata mais que “atropelamento 
de artomóve”, como dizia Adoniran Francisco Alves 

Vários tipos de doenças estão relacionados à poluição do 
ar. É o caso das doenças cardio e cerebrovasculares (tais como 
arritmia, infarto do coração e derrame cerebral), do câncer 
de pulmão e bexiga. O ar poluído também está relacionado 
com metade dos casos de pneumonia em crianças. Segundo 
a OMS, a poluição do ar foi a causa de 8 milhões de mortes 
precoces no mundo em 2015 e atualmente é a principal causa 
de morte por complicações cardiorrespiratórias relacionadas 
ao meio ambiente.

E o mais grave é que esse problema de saúde pública é pra-
ticamente ignorado pela população e pelo poder público, já 
que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA 03/1990, que estabelece os padrões de qualidade 
do ar nacionais em vigor até hoje, foi estabelecida há 27 anos 
e está defasada em relação aos padrões mundiais, como alerta 
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Paulo Saldiva, patrono e conselheiro do ISS, diretor do Instituto 
de Ensino Avançado da USP e um dos autores do estudo. Mes-
mo estados como São Paulo e Espírito Santo, que adotaram um 
processo progressivo para que se atinja os padrões recomendados 
pela OMS, não determinaram prazos para que as etapas sejam 
cumpridas e continuam adotando parâmetros defasados. 

“É inaceitável que um problema de saúde pública desta dimen-
são continue invisível”, adverte Saldiva, acrescentando que, por esta 
razão, “o Instituto Saúde e Sustentabilidade propõe a atualização 
dos padrões de qualidade do ar preconizados pela OMS dentro do 
menor prazo possível. Embora não altere a situação do ar, mudar o 
padrão permitirá entender a real situação para que possamos agir 
para sanar o problema – como agora, por exemplo, com a revisão 
dos padrões de qualidade do ar que acontece no CONAMA e com 
o edital do transporte público e projetos sobre combustíveis lim-
pos para o transporte público de São Paulo, por exemplo.  Nessas 
horas, dados corretos podem fazer a diferença em prol de projetos 
de lei e políticas públicas eficientes”, completa.

Para realizar o estudo, os autores fizeram uma releitura do Re-
latório de Qualidade do Ar 2015 da CETESB,”Qualidade do Ar 
no Estado de São Paulo Sob a Visão da Saúde”, que pela primeira 
vez analisa os dados da CETESB segundo os padrões de qualida-
de do ar recomendados pelo Air Quality Guidelines, an Update,  
da Organização Mundial da Saúde.  

Níveis de qualidade do ar 
Um exemplo que mostra como os parâmetros de qualidade 

do ar a dotados em São Paulo e no Brasil estão defasados: en-
quanto o padrão anual de qualidade do ar paulista foi ultrapas-
sado por medidas de 5 estações automáticas (9,6%), pela régua 
da CETESB, empregando-se os parâmetros da OMS o limite 
aceitável foi ultrapassado em 48 estações automáticas (92%).  Já 
o monitoramento da concentração das médias diárias do parti-
culado inalável MP10 em todas as estações automáticas do esta-
do de São Paulo, ao longo de 365 dias, mostra que os padrões da 
OMS foram ultrapassados 2.214 vezes, enquanto, pelos critérios 
da CETESB, os padrões foram ultrapassados apenas 128 vezes.  
Se os níveis de poluição do ar no estado forem mantidos como 
hoje, até 2030 ocorrerão 250 mil mortes precoces e 1 milhão de 
internações hospitalares, com dispêndio público de mais de R$ 
1,5 bilhão, em valores de 2011.

“Com este estudo, o Instituto Saúde e Sustentabilidade visa 
alertar sobre os riscos da nossa legislação ambiental de aceitar 
como seguras concentrações de poluição do ar reconhecida-
mente lesivas à saúde da população”, alerta a Dra. Evangelina 
Vormittag, também autora do relatório. “Não é por falta de uma 
qualificada pesquisa científica e informação que isso ocorre em 
nosso país - o Brasil é um dos países que mais publica sobre o 
tema no mundo, estando entre os seis primeiros. Entretanto, não 
conseguiu estabelecer políticas públicas suficientes, que venham 
a controlar os malefícios ambientais para a saúde humana e a di-
minuição dos gastos públicos em saúde decorrentes”, acrescenta.

Mas o problema não se restringe a São Paulo, já que em mais 
de 80% das cidades no mundo os níveis de má qualidade do ar 
excedem aqueles preconizados pela OMS. “No Brasil, quarenta 
cidades que monitoram a qualidade do ar estão expostas a níveis 
de poluição superiores aos limites da OMS (WHO, 2016)”, in-
forma o estudo. Assim, os dados indicam a necessidade de ações 
imediatas para redução de emissão de poluentes, medidas prote-
tivas à população e a revisão dos conceitos e ferramentas de infor-
mação à população pelos órgãos responsáveis.

Em razão disso, os autores do estudo propõem “a atualização 
dos padrões de qualidade do ar preconizados pela OMS com 
prazos pré-estabelecidos para a mudança. O alcance dos padrões 
da OMS deve percorrer o menor prazo possível, sugere-se, por 3 
metas intermediárias, a primeira delas a partir de 2018. Um ano 
a mais representa mais 17 mil vidas ceifadas, mais adoecimento 
e sofrimento”. Dr Paulo Saldiva
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Eles acrescentam que simplesmente mudar o padrão não vai 
alterar o quadro de poluição do ar nas cidades, mas já ajuda no 
controle da qualidade. O Air Quality Guidelines, an Update 2005 
(WHO, 2006) sugerindo padrões de qualidade do ar que indi-
cam o limiar do risco à saúde pública é uma alavanca “de progra-
mas de controle da contaminação atmosférica e referência cientí-
fica no processo de comunicação oficial desse risco, seja por meio 
de boletins oficiais periódicos ou relatórios anuais de qualidade 

do ar das agências ambientais - o que não ocorre, pois os padrões 
de qualidade do ar nacionais e paulistas estão defasados e muito 
superiores aos estabelecidos pela OMS”. 

Seguindo o relatório “Qualidade do Ar no Estado de São Pau-
lo 2015” (CETESB, 2015), aponta o estudo, há no estado, pelo 
menos há 16 anos, níveis de média anual de particulados inaláveis 
2 a 5 vezes acima dos padrões de qualidade do ar recomendados 
para a saúde pela OMS. Pelo menos 5 cidades da Região Metro-

politana de São Paulo apresentam níveis mais altos de particu-
lados que a cidade de São Paulo: Osasco, São Caetano do Sul, 
Taboão da Serra, Guarulhos e Santo André. 

“Todas as cidades paulistas do interior e baixada santista, com 
exceção de quatro delas (Tatuí, Marília, Presidente Prudente e 
Taubaté) apresentam médias anuais acima do padrão recomen-
dado pela OMS, e 13 delas acima dos índices da Região Metro-
politana de São Paulo: Cubatão, Santa Gertrudes, Rio Claro, 
Ribeirão Preto, Cordeirópolis, Piracicaba, Paulínia, Americana, 
Limeira, São José do Rio Preto, Barretos, Catanduva e Campinas”. 

No caso dos particulados, se fosse considerado o critério de 
emergência adotado para a França, no estado de São Paulo have-
ria 480 dias de alertas de emergência, contra ZERO dias de alerta 
pela CETESB. “O nível crítico de emergência adotado por Paris, 
Londres e EUA é menor que os padrões de qualidade do ar deter-
minados pelo estado de São Paulo e Conselho Nacional do Meio 

Critério para episódios críticos de poluição do ar (Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013

Dra. Evangelina Vormilttag
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Ambiente”. O estudo aponta também que o nível crítico de emergência paulista e nacional é tão alto 
que não é alcançado. No caso de Paris, quando há episódio crítico de emergência por particulados, a 
prefeitura determina: 1) a adoção de medidas para diminuição da emissão de poluentes e proteção à 
população (como proibição de tráfego de veículos no centro da cidade, gratuidade de passagens de 
metrô, feriado escolar, entre outros); e 2) a comunicação em mídia expressiva que oriente a popu-
lação para a adoção de medidas protetivas (não realizar exercícios físicos ao ar livre, entre outros). 

“Devido aos padrões de qualidade do ar defasados e, por conseguinte, a comunicação equivocada 
à população e gestores, a população brasileira segue desinformada, sem informação, sem medidas 
protetoras do governo, sem defesa do judiciário, sem a opção de lutar e alcançar seus direitos”, dizem 
os autores do estudo.  

Eles lembram que, no caso do ozônio, ocorreram 4.342 ultrapassagens do padrão de qualidade do 
ar da OMS, em contraposição a 1.234 ultrapassagens do padrão de qualidade do ar estadual (consi-
derando-se todas as estações automáticas do Estado de São Paulo e os 365 dias do ano). “Segundo 
a CETESB, no caso de Ozônio (medida de 8 horas), nas 48 estações de monitoramento da Região 
Metropolitana de São Paulo – RMSP, o padrão estadual foi ultrapassado em 36 dias. Pela visão de 
saúde, o padrão da OMS foi ultrapassado em mais de 1.000 dias nessa região. Como exemplos, as 
estações mais poluídas: IPEN-USP – 187 ultrapassagens; Ibirapuera – 148 ultrapassagens; S.Bernar-
do-Centro – 146 ultrapassagens; Santana – 141 ultrapassagens e Interlagos – 140 ultrapassagens, e 
tantas outras”. 

“Fazendo uma analogia a um diagnóstico em saúde: supondo que o Ministério da Saúde (MS) 
tivesse adotado no Brasil, em 1990, a referência de 39ºC para o diagnóstico de febre, e, em 2009 
que a OMS havia determinado a alteração da referência para 37,3ºC, sem a atualização da referência 
brasileira. Se os médicos seguissem a orientação desatualizada, ocasionaria pacientes não tratados, e, 
por conseguinte, adoecimento e mortes. É o que se vê acontecendo aqui”. 

Os autores do estudo também recomendam, que se divulgue, “de forma ampla e imediata”, para 
a população, as informações sobre a qualidade do ar levando em consideração os critérios de saúde. 
Segundo ele, a CETESB “não utiliza os termos para níveis de preocupação com a saúde, e sim níveis 
de qualidade do ar: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. Desta forma, o primeiro passo para 
a compreensão do significado dos índices, que é para a saúde, já é equivocado considerando a trans-
parência e facilidade da compreensão da informação”.  

A poluição do ar causa milhares de mortes por ano

http://www.ramboll-environ.com/
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POLUIÇÃO DO AR
O perigo invisível em ambientes internos 
Francisco Alves

A 
poluição do ar em ambientes interiores é hoje um dos principais peri-
gos com que a sociedade moderna convive, principalmente nos cen-
tros urbanos. Isto porque é uma poluição que não se enxerga e que 

está presente em todos os cômodos das residências e escritórios, tanto que 
a EPA, agência ambiental americana, classifica a qualidade do ar interior 
como um dos cinco maiores riscos para a saúde pública atualmente. A en-
tidade estima que passamos cerca de 90% em interiores com algum tipo 
de poluição.  

“Quando se fala de qualidade do ar, a maioria das pessoas pensa ape-
nas na poluição atmosférica causada por queimadas, emissões industriais 
e emissão veicular nos centros urbanos. Porém, este tipo de poluição, em-
bora não esteja controlado, já é conhecido e os órgãos governamentais têm 
adotado medidas que permitem um melhor controle. Conhecemos as fon-
tes desse tipo de poluição e os efeitos que ela exerce sobre a nossa saúde. 
Porém, pouco se fala da qualidade do ar em ambientes internos, onde a 
poluição pode ser mais grave”, alerta Cíntia Céspedes, Gerente de Mate-
riais da UL, empresa que atua na área de segurança há mais de 120 anos. 

Ela acrescenta que as pessoas estão expostas a cerca de 11 mil substân-
cias químicas, dentre os quais os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 
no interior dos locais onde vivem, trabalham ou se deslocam. Estas subs-
tâncias estão contidas em diversos materiais e podem representar sérios 
danos à saúde. E o problema é que, em boa parte dos COVs, não se conhe-
ce exatamente todo o potencial de danos que representam.  Mas já se sabe 
que a exposição prolongada a esses elementos tem efeitos graves sobre a 
saúde das pessoas, contribuindo para o aumento de doenças como asma, 
alergias, doenças respiratórias (gripe, rinite, sinusite) e outras mais graves, 
como doenças cardiovasculares, neurológicas e até câncer. No caso das 
crianças o risco é maior, porque as estatísticas indicam que elas são quatro 
vezes mais propensas a desenvolver asma, por exemplo, por terem menor 
resistência. “E asma é uma doença para a qual não existe cura, mas apenas 
tratamento”, diz Cíntia. 
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Ela salienta que, dessas substâncias, o formaldeído merece 

destaque, porque é muito tóxico (é cancerígeno) e está presente 
em vários materiais. Além disso, ainda não existe regulamenta-
ção que proíba completamente o seu uso. É muito tóxico quando 
inalado, porque é um componente que se desprende da molécula 
e entra muito rápido no organismo humano. “Para os materiais 
particulados o organismo já tem defesas, mas para os VOCs, não. 
Porque são muito menores e passam facilmente pelas vias respi-
ratórias”, diz a especialista da UL.  

Nos EUA já existe uma legislação para o formaldeído e os 
produtos de madeira, por exemplo, precisam passar por ensaios 
para se ter a certeza de que o produto não emite acima de um 
limite aceitável. Quanto aos COVs, de maneira geral, a Califór-

nia é o estado que está mais avançado e tem uma lei a PROP65, 
que lista os diversos tipos de elementos químicos já proibidos e 
alguns que estão na lista de possivelmente tóxicos. Neste caso, 
embora não proíba, a lei exige que o fabricante informe que seu 
produto contém a substância é que pode causar algum dano à 
saúde. 

No Brasil, por enquanto existem apenas uma portaria do Mi-
nistério da Saúde (MS 3253/1998) e uma resolução da Anvisa 
(Resolução 9/2003) que tratam do problema. A primeira esta-
belece medidas específicas referentes a padrões de qualidade do 
ar em ambientes climatizados “no que diz respeito a definição 
de parâmetros físicos e composição química do ar de interio-
res, a identificação dos poluentes de natureza física, química e 
biológica, suas tolerâncias e métodos de controle, bem como 
pré-requisitos de projetos de instalação e de execução de siste-
mas de climatização”. Já a resolução da Anvisa traz orientações 
técnicas sobre como se precaver quanto a isso e lista as fontes 
de poluentes biológicos e químicos. Além dos tradicionais po-
luentes como CO, CO2, NO2, O3, inclui o formaldeído e os 
Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). As principais fontes 
mencionadas pela Anvisa, são: cera, mobiliário, produtos usa-
dos em limpeza e domissanitários, solventes, materiais de reves-
timento, tintas, colas etc. E recomenda as medidas que devem 
ser adotadas, como a manutenção de sistemas de climatização, 
e dá orientações no sentido de se procurar escolher materiais 
que contenham menos formaldeído e COV e usar materiais que 
não contenham esses elementos. Trata-se de uma informação 
técnica, que não chega ao consumidor que, assim, não tem a 
informação e a orientação adequadas. 

Controle na origem 
Para Cíntia Céspedes, a melhor maneira de se minimizar ou evi-

tar os os danos causadas por essas substâncias é realizar o controle 
na origem, ou seja, no fabricante de materiais e produtos. O ideal, 
diz ela, seria que o fabricante deixasse de utilizar esse tipo de com-
posto, substituindo-os por outros. Porém, infelizmente ainda não 
existem alternativas para todos eles. Assim, o mínimo que se pode 
exigir é que o fabricante informe ao consumidor a quantidade de 
composto que tem no produto e os riscos que representa, a fim de 
que o consumidor possa adotar precauções. 

Como no Brasil não existe uma legislação específica a respeito 
do controle de origem, de acordo com Cíntia uma das maneiras 
para viabilizar o uso de produtos mais seguros é a certificação vo-
luntária, através da qual as empresas podem mostrar que fabricam 
produtos que não contribuem para a poluição interna e não provo-
cam danos à saúde. A UL Environment (uma divisão da UL), por 
exemplo, desde 2001 certifica produtos de baixa emissão de com-
postos químicos, através da certificação Greenguard, desenvolvida 
pela própria empresa, que é reconhecida como “líder em testes e 
certificação de emissões químicas, trabalhando com aproximada-
mente 400 fabricantes, dentre 25 categorias de produtos”. Existem 
mais de 25 mil produtos listados no banco de dados online e gra-
tuito, certificados pela norma UL 2818, que é baseada nos mesmos 
critérios de emissões que a EPA e outras agências de saúde.  Câmara de isolamentoCadeira submetida à ensaio de emissões

Cíntia Céspedes, Gerente de Materiais da UL



http://www.andritz.com
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Maior bioma brasileiro ganha 
o Legado Verdes do Cerrado
Mara Fornari

O cerrado, segundo maior bioma brasileiro, ganhou, no pri-
meiro semestre deste ano, o importante projeto “Legado 
Verdes do Cerrado”, uma Reserva Particular de Desenvol-

vimento Sustentável de 32 mil hectares localizada em Nique-
lândia (GO), mantida pela Companhia Brasileira de Alumínio 
(CBA) – empresa da Votorantim. A iniciativa tem a parceria 
do Governo do Estado de Goiás. Da área total, 27 mil hectares 
de cerrado estão protegidos pela CBA desde a sua aquisição há 
mais de 40 anos, em excelente estado de conservação.

David Canassa, diretor da empresa Reservas Votorantim, 
destinada à gestão de ativos ambientais e geração de valor 
compartilhada, explica que a intenção do projeto é “gerar 
valor para todos os parceiros”, especialmente para os pes-
quisadores, que terão parte das publicações incentivadas e 
suportadas (como logística, apoio técnico ou até monetário) 
pela Votorantim para que haja repercussão internacional. Na 
lista de parceiros, além das Reservas Votorantim, estão ainda: 

o Instituto Votorantim, a Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA), a Embrapa Cerrado, a Conservação Internacional, a Uni-
versidade de Brasília, as Universidades Federal e Estadual de Goiás 
e a Fapeg (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás). 

O projeto inclui o desenvolvimento de atividades como vivei-
ro de mudas de frutos do cerrado e de reflorestamento, educação 
ambiental, ecoturismo e apicultura. 

O novo modelo é uma proposição que existe oficialmente 
apenas no Estado do Amazonas, no “Sistema de Unidades de 
Conservação do Amazonas”. A Votorantim decidiu adotar esse 
modelo em 2012 e iniciou por São Paulo, no Legado das Águas e 
agora chega a Goiás. De acordo com Canassa, o primeiro termo 
de cooperação foi assinado com a Fapeg, durante o lançamen-
to oficial do Legado, onde serão investidos R$ 300 mil (50% da 
Fapeg e 50% da CBA), num prazo de 60 meses, na realização de 
pesquisa básica e aplicada na área de Conservação da Natureza 
no Estado de Goiás, prioritariamente no Cerrado.
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O bioma presente no centro-oeste do Brasil é palco de gran-
des discussões e o lançamento do Legado é uma boa oportuni-
dade de desmistificar e potencializar todas as atividades que lá 
podem ser executadas, seja na parte da cultura ou na utilização do 
Cerrado em si. Entre as iniciativas de pesquisas já acertadas estão 
a da Universidade Estadual de Goiás, que fará um inédito estudo 
hidrográfico do rio Traíras (que também receberá uma trilha des-
tinada ao ecoturismo); a da Universidade Federal de Goiás, que 
irá identificar a quantidade de carbono que o Cerrado sequestra; 
e a da Universidade Estadual do Ceará que pretende identificar a 
relação dos insetos polinizadores do Cerrado (abelhas e borbole-
tas) com a expansão da cultura da soja. Alunos do curso de botâ-
nica da Universidade de Brasília farão o mapeamento da flora do 
Núcleo Engenho. Depois dos pesquisadores, o Legado Verdes do 
Cerrado dará início ao projeto de Educação Ambiental com os 
alunos de escolas da região, numa escala gradativa.

Situado próximo ao Parque Nacional da Chapada dos Veadei-
ros, o Legado Verdes do Cerrado é composto por dois núcleos: o 
Engenho, com nascentes de três rios (Peixe, São Bento e Traíras, 
de onde é captada toda a água de abastecimento público de Ni-
quelândia) e que possui 5 mil hectares de áreas dedicadas à pe-

cuária, produção de soja e silvicultura; e o Santo Antônio Serra 
Negra, localizado nas proximidades do Lago da Serra da Mesa. 
Canassa contou que a área do Legado foi adquirida por Antônio 
Ermírio de Moraes nos anos 1940, para a produção de eucalipto 
para consumo na mina de níquel da CBA e que foram utilizados 
somente os 5 mil hectares agora destinados ao cultivo da soja e 
que no futuro deverão se transformar numa espécie de “campo de 
experimentação” para novas culturas. 

Também se encontra em estágio avançado no Núcleo Enge-
nho o desenvolvimento do viveiro de mudas do Cerrado, com ca-
pacidade prevista para a produção de 60 mil mudas por ano, que 
também serão utilizadas no reflorestamento da recuperação dos 
taludes de mineração da própria CBA. A venda das mudas acon-
tecerá em parceria com outras associações, a exemplo do que já 
é praticado em São Paulo, no Legado das Águas – outro projeto 
ambiental do Grupo Votorantim. 

O plano de negócios do Legado Verdes do Cerrado inclui qua-
tro cadeias produtivas: o Viveiro, a parte de compensações am-
bientais, as pesquisas que geram produtos e o cultivo da soja, que 
ajuda a custear o processo. Correndo tudo conforme previsto no 
plano de negócios, Canassa acredita que em cinco anos o Legado Ricardo Carvalho, presidente da CBA

David Canassa, diretor da Reservas Votorantim
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Verdes do Cerrado será autossustentável – “um modelo interes-
sante e replicável por qualquer empresa, além de se configurar 
como uma nova forma de proteção dos biomas brasileiros”. 

Quanto à compensação ambiental, a CBA pretende colocar 
em prática uma possibilidade prevista no Código Florestal: de 
oferecer às fazendas que não têm a cota de reserva legal obriga-
tória de 20% esse excedente de reserva legal para compensação, 
uma expertise desenvolvida e aplicada no Legado das Águas. 

A criação de novas reservas ambientais não está nos planos da 
companhia nesse momento, diz Canassa, explicando que o que exis-
te são iniciativas que aportam o conhecimento técnico que a Reser-
vas Votorantim desenvolveu, “uma empresa que presta serviços a 
qualquer outra companhia interessada e que no momento trabalha 
para as indústrias do Grupo Votorantim”. Somando o Legado Ver-
des do Cerrado e o Legado das Águas, a Votorantim computa mais 
de 65 mil hectares de áreas protegidas no Brasil em parceria com os 
Governos de Goiás e São Paulo, respectivamente. No caso de Goiás, 
o Estado contribui com o conhecimento técnico para o desenvolvi-
mento das atividades e na gestão do ativo quando da divulgação do 
plano anual de atividades, inclusive com sugestões para o desenvol-
vimento regional. O posto avançado que receberá os pesquisadores 
já foi construído e conta com auditório, refeitório e dormitórios. As 
tratativas com a prefeitura de Niquelândia já começaram e incluem a 
doação de mudas para reflorestamento de praças. 

Preservação ambiental na prática
“A sustentabilidade está no DNA da Companhia Brasilei-

ra de Alumínio desde o princípio da gestão dos nossos ne-
gócios e operações. Desenvolvemos e fomentamos projetos 
voltados para a redução de impactos ao meio ambiente, pre-

servação de recursos naturais e benefícios para o bem-estar 
da comunidade, inspirando soluções e gerando valor com-
partilhado”, disse, com orgulho, Ricardo Carvalho, diretor-
-presidente da CBA. 

O executivo voltou a frisar que a intenção começou há muitos 
anos, com a aquisição das terras para o plantio de eucalipto para abas-
tecer as operações da mineração – “apenas 20% dessas áreas foram 
destinadas ao plantio, permanecendo o restante da forma original”. 

De lá para cá a Votorantim cresceu e se diversificou e ficou 
conhecida “como grande fomentadora da indústria mineral bra-
sileira, sempre com grande responsabilidade socioambiental”, 
enfatizou Carvalho, acrescentando que em 2018 o grupo com-
pletará 100 anos de existência como referência em sustentabili-
dade, “mostrando que é possível conciliar produção e geração de 
emprego com respeito ao meio ambiente e fomento ao desenvol-
vimento local”.   

Com 80% de cobertura nativa, Núcleo Engenho mantém preservadas flora e fauna

Trilha do Rio Traíras

https://vimeo.com/230942948
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Brasília será a capital 
mundial da água em 2018

E
m seis meses, mais precisamente entre os dias 18 e 23 de março, 
a capital do Brasil receberá cerca de 40 mil pessoas vindas de 
todas as partes do mundo para compartilhar experiências, in-

tegrar setores e conectar pessoas em prol da preservação da água, 
importante e imprescindível recurso natural. As discussões aconte-
cerão durante o 8º Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez 
será realizado em um país do Hemisfério Sul, “em reconhecimento 
à importância da participação de países em desenvolvimento em 
discussões sobre a gestão de recursos hídricos em âmbito global”, 
destaca Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água. 

Durante o lançamento comercial do evento, realizado em 
meados de agosto e que contou com a presença de mais de uma 
centena de empresários do setor, Venilton Tadini, presidente da 
Abdib (Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de 
Base), contou que a entidade se tornou integrante do Conselho 
Mundial da Água há quase 10 anos: “participamos ativamente do 
6º e 7º Fóruns Mundiais da Água e assumimos papel de prota-
gonista ao sermos eleitos para ocuparmos uma das cadeiras do 
board do Conselho Mundial, posição renovada na última eleição 
da Instituição”. 

Desde o início da candidatura de Brasília, a Abdib se tornou a 
articuladora do setor privado no trading e nas discussões do Fó-
rum, participando também da organização do evento e do lança-
mento comercial, “uma das etapas mais importantes dentro desse 
processo, considerando o calendário global que se tem à frente”, 
diz Tadini. Como apoiadora relevante e com papel de liderança 
junto ao setor empresarial, a Abdib foi escolhida pelo Conselho 
Mundial da Água como instituição responsável exclusiva para a 
captação de recursos financeiros para o 8º Fórum. 

Segundo Tadini, “a grande variedade e abrangência de oportu-
nidade de negócios e de investimentos do 8º Fórum oferece retor-
no quantitativo e qualitativo de imagem e engajamento das marcas 
junto a públicos cada vez mais exigentes”. O dirigente da Abdib res-
saltou ainda que o evento deve atrair cerca de 40 mil pessoas para 
Brasília em 2018, considerando representantes de governos, em-
presas, ONGs, academias, entre outros – “o Brasil entrará na proje-
ção internacional, dando exemplo e mostrando a importância das 
reservas de água em nível mundial para chamar a atenção quanto a 
esse recurso tão importante para a humanidade”. 

Mara Fornari

https://vimeo.com/231063248
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Brasília enfrenta grave crise hídrica
Paulo Salles, presidente da Adasa (Agência Reguladora de 

Águas e Saneamento do Distrito Federal) não escondeu que 
o maior evento mundial sobre água se dará “em um momento 
crítico, com problemas decorrente das variações climáticas, 
que fazem da água um protagonista importante em Brasília. 
Água não é apenas uma questão ambiental, é também um 
problema institucional, social, cultural e de natureza eco-
nômica. É preciso encontrar soluções para enfrentar a crise 
hídrica”. 

O 8º Fórum oferecerá uma plataforma para discutir em to-
dos os setores da sociedade – em nível mundial – como fazer 
para enfrentar esses desafios e constituir uma nova cultura em 
relação ao uso da água. Nesse sentido, crescem as oportuni-
dades para aqueles que procuram maior produtividade em 
seus empreendimentos, seguindo o imperativo de “produzir 
mais com menos água”, e que queiram também explorar novos 
nichos que reduzam a poluição, melhorem a infraestrutura e 

aumentem a disponibilidade, considerando inclusive a possi-
bilidade de reuso. 

A importância do Fórum vem crescendo ao longo do tem-
po. A última edição, na Coreia do Sul, reuniu cerca de 40 mil 
pessoas, mesmo público estimado para o Brasil. “Estamos na 
frente de uma grande oportunidade e esse evento marca nosso 
esforço para construir essa parceria em busca da sustentabili-
dade, compromisso que assumimos com o futuro, com as pró-
ximas gerações e com a sociedade como um todo, pois a água é 
um elemento essencial. Mesmo atravessando uma crise hídrica, 
Brasília está preparada para o evento. Tanto o Governo Fede-
ral quanto o de Brasília estão investindo vultosas quantias para 
garantir a infraestrutura e a parceria do Fórum”, garante Salles. 

Sonho começou há seis anos 
Conforme relatou Ricardo Andrade, diretor da ANA 

(Agência Nacional de Águas) e também diretor Executivo 
do 8º Fórum Mundial da Água, o processo de candidatura do 

Brasil ao maior e mais importante evento sobre água do mun-
do teve início em 2011 – “muitos criticaram e outros se enga-
jaram e acreditaram nessa possibilidade. Hoje estamos aqui 
celebrando o lançamento comercial do 8º Fórum Mundial da 
Água, que acontecerá pela primeira vez no Hemisfério Sul, 
perto dos que mais necessitam. Será uma grande oportunida-
de de discutir os problemas e encontrar soluções. O 8º Fó-
rum foi conquistado pelo Brasil após uma difícil disputa que 
começou com nove países. Quatro prosseguiram na primeira 
fase (Qatar, Dinamarca, Rússia e Brasil) e ao final da segunda 
fase, em maio de 2013, somente o Brasil e a Dinamarca apre-
sentaram propostas. A escolha final aconteceu em fevereiro de 
2014, após um exaustivo processo de avaliação e votação dos 
36 governadores do Conselho Mundial da Água. O Brasil re-
cebeu 26 votos”. 

Mas esse não é um fórum do Brasil e sim no Brasil, opor-
tunidade única para mobilizar toda uma região em torno do 
tema da água. O 8º Fórum terá como tema central: “Compar-
tilhando Água”, inspirado na experiência brasileira de inter-

file:C:\Users\client\Desktop\Pasta%20SA%20zero\V%C3%ADdeos%20SA%20n%C2%BA0\V%C3%ADdeo%20Comemorativo%20Enfil%2020%20anos.mp4
https://vimeo.com/230943553
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câmbio e fortalecimento dos laços de cooperação entre as na-
ções no tema da água. Propõe-se compartilhar benefícios para 
água no intercâmbio de boas práticas e, num horizonte mais 
amplo e desafiador, a cooperação entre países e instituições.

Andrade mencionou ainda que a Agência Nacional de 
Águas está promovendo um conjunto de debates com diver-
sos segmentos da sociedade e que apresentará durante o Fó-
rum propostas para modernizar o arcabouço jurídico institu-
cional do Brasil, “uma oportunidade para mudar o patamar da 
discussão do tema da água no país”. 

Histórico do Fórum 
O Conselho Mundial da Água foi criado em 1996, com 

sede permanente em Marselha, na França. Sua estrutura or-
ganizacional é composta por 36 governadores eleitos pelos 
membros do Conselho Mundial da Água, que não possui pes-
soas físicas como sócios – são 300 organizações de mais de 
50 países. Destes governadores, quatro são do Brasil, através 
de representantes da ANA, das corporações empresariais da 
Abdib, da rede de bacias hidrográficas Rebob e da USP, como 
academia. O presidente do Conselho Mundial, também brasi-
leiro, é o Professor Benedito Braga. 

O Fórum Mundial da Água, realizado a cada três anos, 
tem abrangência política, técnica e institucional – “não é um 
evento científico, apesar de ter cientistas. É um evento aberto, 
que proporciona o diálogo e influencia o processo decisório, 
sempre buscando o uso racional desse importante recurso”, 
define Andrade. Tem como objetivo fornecer plataforma para 
a troca de experiências e ações concretas para a melhoria do 
desenvolvimento e da gestão de recursos hídricos e serviços 
de saneamento; envolve legisladores e tomadores de decisão e 
aumenta a conscientização do público em geral sobre as ques-
tões da água.

O tema do 8º Fórum, “Compartilhando Água”, vem no 
sentido de induzir intercâmbio de soluções e boas práticas e, 
num horizonte mais amplo, a cooperação entre países e ins-
tituições. A discussão será conduzida sob a perspectiva da 
sustentabilidade. A inovação desta edição, segundo Andrade, 
está no estimulo à reflexão dos diferentes setores institucio-
nais sobre o tema da água e sua importância social, econômica 
e ambiental. 

O 8º Fórum está organizado em cinco processos: 

• Processo Político – Governos, parlamentares, judiciário, 
autoridades locais desenvolvem metas políticas e propõe so-
luções;
• Processo Temático – interessados mobilizam esforços para 

identificar soluções para temas prioritários estabelecendo 
metas a serem alcançadas pelas diversas organizações;
• Processo Regional – quatro regiões continentais (Améri-
cas, Ásia-Pacífico, Europa e África) e três regiões intercon-
tinentais (Mediterrâneo e países Árabes) identificam boas 
práticas locais / regionais e mobilizam interessados em um 
processo participativo;
• Fórum Cidadão – implementa soluções por meio da ação 
do cidadão e de experiências locais;
• Grupo Focal Sustentabilidade – garante perspectivas sobre 
o uso sustentável da água para todos os componentes e pro-
move eventos sobre o tema em todos os seus aspectos. 

Ou seja, o processo temático aportará conhecimento, o po-
lítico estabelecerá metas, o regional identificará as boas práti-
cas e o cidadão irá mobilizar a sociedade, tudo sob o olhar da 
sustentabilidade. A expectativa dos organizadores é reunir em 
todos os eventos um público de 40 mil pessoas, representando 
mais de 160 países. Ao todo, o Congresso contará com 250 
sessões e a cobertura de imprensa através de 1.000 jornalistas 
credenciados. As empresas interessadas em participar da feira 
poderão solicitar maiores informações através dos e-mails: co-
mercial@worldwaterforum8.org e bruno.bolivia@mci-group.
com. A organização da feira está a cargo da empresa MCI 
Group.  

Ricardo Andrade

https://vimeo.com/231063910
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Introdução
Com o crescente impacto das mudanças climáticas por todo 

o mundo, e pesquisas indicando as emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE), como uma as principais causas dessas alterações, 
surgiu à necessidade de se adotar medidas preventivas contra a 
excessiva emissão de certos compostos ao meio ambiente. Países 
industrializados e em desenvolvimento colocaram na pauta esses 
impactos em âmbito internacional. Em busca de alternativas mais 
sustentáveis acerca do tema, foram desenvolvidas metodologias 
específicas de quantificação de emissões de GEE, criando assim 

Estimativa de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) na construção civil e 
determinação dos materiais com maior potencial de poluição
Marlon Lacerda França1, Claudinei de Souza Guimarães2

Resumo

O objetivo deste trabalho foi estimar as emissões de gases 
de efeito estufa (GEE) e propor estratégias de redução 
dos impactos ambientais para um empreendimento no 
setor da construção civil em execução na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Campus Ilha do 
Fundão. Utilizando a metodologia do GHG Protocol, 
personalizada para a construção civil. Com o propósito 
de analisar o comportamento da ferramenta, foram 
aplicados dados reais de uma obra, localizada dentro 
do Campus da UFRJ, disponibilizados pela empresa que 
executou o empreendimento. A ferramenta mostrou-se 
flexível, podendo ser aplicada em qualquer empresa do 
setor de construção civil, desde que a delimitação dos 
escopos esteja de acordo com sua realidade. A aplicação 
na obra mostrou-se eficiente por abranger um grande 
número de materiais de construção civil contabilizados. 
As maiores concentrações de GEE são provenientes dos 
materiais de construção civil, destacando-se o concreto. 
Este trabalho permitiu identificar, também, os processos 
chaves de emissão, principalmente, o processo industrial 
de fabricação dos materiais de construção civil. A obra 
resultou em uma emissão total de 12.202,97 tCO2e. Para 
a compensação dessas emissões de GEE foi proposto um 
projeto de enriquecimento florestal do Parque de Mata 
Atlântica da UFRJ e de Arborização viária da Ilha da Cidade 
Universitária como medida compensatória.

os chamados “Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa”. 
Esses inventários quantificam as emissões de GEE em todos os 
processos e/ou atividades desenvolvidas por uma empresa, ór-
gão, município, estado ou país. Segundo o Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, GVces (2009), a 
elaboração de inventário de emissões de GEE é considerada o 
primeiro passo para que uma instituição ou empresa contribua 
com a prevenção de mudanças do clima.

A partir desses inventários, a organização poderá estabelecer 
seus planos e metas de redução e gestão de GEE, assim como de-
monstrar engajamento na solução deste problema. O documento 

Figura 1: Área de Estudo – Obra do Complexo Acadêmico CFCH-CCJE-CLA. Ilha do Fundão – Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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também viabiliza identificar os processos e as fontes de emissão, 
observar estratégias de redução de emissões de GEE e definir 
formas de mitigação. Conhecendo o perfil das emissões, a partir 
de diagnóstico garantido pelo inventário, qualquer organização 
pode dar o passo seguinte: o de estabelecer estratégia, planos e 
metas para redução e gestão de emissões de gases do efeito estufa, 
engajando-se na solução desse enorme desafio para a sustentabi-
lidade global. A realização de inventários de GEE também per-
mite às organizações visualizar oportunidades de novos negócios 
no mercado de carbono, atrair novos investimen-
tos, ou ainda planejar processos que garantam efici-
ência econômica energética ou operacional. 

Metodologia
O inventário foi elaborado a partir do Gree-

nhouse Gas Protocol (GHG Protocol), uma das 
ferramentas padrão amplamente utilizada por em-
presas e governos de todo o mundo para se con-
tabilizar e gerenciar as emissões de gases de efeito 
estufa. O presente trabalho foi dividido nas seguin-
tes etapas:

 1º) Personalizar a ferramenta GHG Protocol 
para um empreendimento de construção civil e 
2º) Aplicar a ferramenta por meio de um estudo de 
caso utilizando a obra de construção de edificação 
do complexo acadêmico do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas, Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas e Centro de Letras e Artes da UFRJ, 
apresentado na Figura1.

Limites Operacionais
O conceito de Limites Operacionais é definido pelas Normas 

como o conjunto de Fontes Emissoras que são consideradas no 
Inventário. De acordo com o GHG Protocol (2003), os limites 
operacionais estão relacionados a atividades e aos processos se-
parados em escopos.  Desta forma para elaboração do inventá-
rio, a ferramenta foi dividida em escopos 1 (Emissões Diretas), 2 
(Emissões Indiretas de Energia Adquirida) e 3 (Outras Emissões 
Indiretas) e seus respectivos fatores de emissões (IPCC, 2014).

Resultados e Discussões
O inventário da obra em estudo apresentou um quantitativo 

de emissão de 12.202,97 tCO2e, sendo que 96,40 % das emissões 

correspondem ao escopo 3, conforme apresentado no gráfico da 
Figura 2.

 
Para o Escopo 1, as fontes de emissões consideradas foram o 

consumo de combustíveis fósseis (diesel e gasolina), através de 
equipamentos utilizados durante a obra e os resíduos sólidos ge-
rados (papel, madeira, resíduos de jardim e alimentares), como 
emissões diretas da empresa. Para o Escopo 2 foram utilizados 
os fatores de emissão pela geração de energia elétrica do Sistema 

Nacional, correspondente aos meses de execução da obra. E por 
fim, com maior representatividade o Escopo 3, que considerou 
as emissões geradas pelos materiais de construção civil, sendo 
o  cálculo do inventário realizado por meio do quantitativo dos 
materiais utilizados na obra, que obteve o concreto como sendo 
o emissor de maior magnitude, seguido do aço, as tintas e os ma-
teriais plásticos.

Conclusão
Em face aos resultados do estudo realizado podemos ve-

rificar que é possível adaptar a ferramenta utilizando a meto-
dologia GHG Protocol para a construção civil e que o escopo 
3 deve ser sempre considerado em inventários da construção 

civil, pois este é o que tem maior representatividade no quan-
titativo de emissões. As maiores emissões de gases de efeito 
estufa num empreendimento da construção civil são prove-
nientes do cimento e que o resultado de emissões decorrentes 
dos materiais utilizados na obra apresentou-se em concordân-
cia com as médias de inventários encontrados na literatura, 
sendo necessária a implantação de ações de mitigação dos im-
pactos ambientais gerados por um empreendimento da cons-
trução civil área construída.
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N
os últimos anos, houve um aumento significativo nas taxas 
de cobertura de abastecimento de água para consumo huma-
no, o que acarretou um maior desafio na gestão de riscos no 

que se refere ao controle da qualidade da água e garantia de saúde 
pública. É notória a relação entre sistemas de abastecimento de 
água e incidência de doenças de veiculação hídrica. Um sistema 
de abastecimento de água dimensionado corretamente reduz em 
até 70% a ocorrência de doenças dessa natureza. Em função disso, 
torna-se imperiosa a adoção de novas metodologias de avaliação 
e gestão de riscos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), através do primeiro 
volume da terceira edição do GDWQ (WHO, 2004), publicado 
em setembro de 2004, recomenda que as entidades gestoras de 
sistemas de abastecimento público de água desenvolvam planos 
de segurança para garantir a qualidade da mesma, incorporando 
metodologias de avaliação e gestão de riscos, bem como melho-
res práticas de operação dos referidos sistemas. Surge, assim, uma 
nova abordagem de segurança preventiva em detrimento da me-
todologia clássica de monitoramento de “fim de linha”, através de 
uma gestão que se inicia no manancial de abastecimento, passan-
do pelas estações de tratamento e pelos sistemas de distribuição 
de água potável. 

Plano de Segurança da Água
Uma nova ferramenta de avaliação e gestão de riscos

Vale salientar que a avaliação de risco constitui uma forma 
de estruturação do processo de decisão, como ponto de partida 
para o estabelecimento de procedimentos que enfatizam o papel 
fundamental que o consumo de água e segurança assumem na 
proteção da saúde pública.

Essa metodologia do PSA vem sendo adotada em países como 
Austrália, Portugal, Honduras, Canadá, Inglaterra, País de Gales, 
e regiões da América Latina e Caribe. 

As experiências internacionais trouxeram resultados eficazes e 
alertaram para a necessidade de alguns ajustes necessários na meto-
dologia do PSA à realidade local, bem como aos diferentes arranjos 
dos sistemas de abastecimento de água. Além disso, foi demonstra-
do que o PSA pode ser implementado e coordenado por diferentes 
instituições, tais como as empresas responsáveis pelos serviços de 
abastecimento de água e as agências reguladoras de saneamento, en-
tre outras. Na Austrália, por exemplo, os PSA foram realizados pelos 
próprios serviços de abastecimento de água, os quais possuíam téc-
nicos com conhecimento na avaliação de riscos. Na América Latina 
e no Caribe, a implantação dos PSA ocorreu através do envolvimen-
to de várias entidades e também com assessoria técnica externa. No 
Reino Unido (Inglaterra e País de Gales), os estudos de caso práticos 
de implantação do PSA foram realizados por uma agência reguladora 
da qualidade da água para consumo humano. Em Portugal, a implan-
tação do PSA teve início em 2003, coordenada pela Universidade 
do Minho e pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), 
responsável pela regulação dos serviços de abastecimento público de 
água e pela qualidade de água para consumo humano. A implanta-
ção do PSA nos sistemas de abastecimento de Portugal demonstrou 
que é possível e desejável a adoção de novos conceitos de avaliação e 
gestão de riscos em sistemas de abastecimento de água, segundo as 
diretrizes da OMS (VIEIRA, 2011).

No Brasil, foi iniciado, no ano de 2006, um projeto piloto de 
implantação do PSA, suportado pelo Ministério da Saúde, sob a 
coordenação da Universidade Federal de Viçosa-MG, com cola-
boração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE Viço-
sa) e da Secretaria Municipal de Saúde.

Desde então, Prefeituras, sistemas de abastecimento de água 
autônomos, concessionárias de serviços públicos e Universida-
des têm se dedicado a esse tema de forma ostensiva, estudando e 

analisando estratégias de implantação e disseminação do PSA, de 
forma integrada entre a autoridades de saúde e demais stakehol-
ders, incluindo: órgãos ambientais, agências reguladoras, presta-
dores de serviços e usuários, entre outros.

Pode-se destacar, do ponto de vista técnico, que o emprego des-
sa ferramenta possibilita a organização e a estruturação do sistema 
para minimizar a chance de incidentes que poderiam resultar em 
impactos negativos na qualidade e na segurança da água para con-
sumo humano. A metodologia permite, ainda, que sejam estabele-
cidos planos de contingência para responder a falhas no sistema ou 
eventos imprevistos, como severas secas ou fortes chuvas.

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo ações de indu-
ção e incentivo à implantação dos Planos de Segurança da Água 
(PSA) no Brasil, visando promover a saúde, reduzindo os riscos e 
a morbimortalidade de doenças de transmissão hídrica.

A Portaria GM/MS n° 2.914/2011 estabelece como competência 
dos responsáveis pelo sistema ou solução alternativa de abastecimen-
to de água para consumo humano manter avaliação sistemática do 
sistema, sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base nos seguintes 
critérios: ocupação da bacia contribuinte ao manancial; histórico das 
características das águas; características físicas do sistema; práticas 
operacionais; avaliação da qualidade da água distribuída, conforme 
os princípios dos PSA recomendados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes vigentes no País.

Dentre os objetivos de um Plano de Segurança da Água para 
garantir uma boa prática de distribuição de água potável, desta-
cam-se: a minimização da contaminação das águas em sua ori-
gem, ou seja, no manancial de abastecimento; a redução ou re-
moção de contaminação através de processos de tratamento e 
da prevenção à contaminação durante o armazenamento e ma-
nuseio e distribuição de água potável. Estes objetivos são igual-
mente aplicáveis a todos os sistemas de abastecimento de água 
potável canalizada e são atingidos através de:
■ Desenvolvimento de uma compreensão específica do sistema e 
de seu dimensionamento para abastecimento de água que atenda 
às metas de saúde;
■ Identificação das potenciais fontes de contaminação e como as 
mesmas podem e devem ser controladas;
 ■ Validação das medidas de controle aplicadas para controle de riscos;
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 ■ Implementação de um sistema de monitoramento das medidas 
de controle dentro do sistema de abastecimento de água;
■ Implementação de medidas corretivas para garantir a segurança 
da água para abastecimento humano; e,
 ■ Auditoria para verificação do cumprimento ao PSA, ou seja, se o pla-
no está sendo implementado de forma correta e atingindo o desem-
penho necessário para atendimento aos parâmetros técnicos e legais.

Ainda com relação à implantação do PSA, o mesmo deve 
abranger todos os aspectos relacionados com o controle das fon-
tes (mananciais) de abastecimento, conforme citado anterior-
mente, além do processo interno de tratamento e da distribuição 
da água até o ponto final de consumo, competindo a responsabi-
lidade da sua aplicação à entidade gestora do sistema. 

 A primeira etapa do PSA envolve o desenvolvimento das ba-
ses técnicas necessárias para a avaliação de processos, de modo 
a identificar os perigos e avaliar os riscos associados. Em muitas 
situações, a entidade gestora não tem competência de atuação 
na bacia hidrográfica, e não tem como controlar diretamente a 

qualidade da água no manancial. Entretanto, o PSA deverá incluir 
todos os aspectos relacionados com as fontes de água e o seu res-
pectivo controle de qualidade, podendo, nesse caso, constituir 
um elemento decisivo para que esta entidade envolva os demais 
atores na adoção de medidas de proteção da qualidade da água. 

Na segunda etapa procede-se à definição de limites críticos, 
estabelecimento de procedimentos de monitoramento e defini-
ção de ações corretivas a serem adotadas em todo o sistema.

A terceira etapa inclui uma série de atividades cujo objetivo 
é o de garantir a aplicabilidade do PSA. Para tal, desenvolvem-
-se procedimentos para a gestão de controle do sistema que en-
globam o monitoramento das medidas estabelecidas e os limites 
críticos definidos. São também elaborados programas de apoio 
operacional, que incluem formação de pessoal técnico envolvido 
nas rotinas de operação do sistema e na verificação das ações de 
controle. Além destas duas atividades, devem ser estabelecidos 
protocolos de comunicação, incluindo informação interna e co-

municação com autoridades externas, como mídia e com o pú-
blico em geral. 

A implementação adequada do PSA exige que a entidade ges-
tora do sistema de abastecimento de água disponha de condições 
operacionais e de recursos humanos capacitados para uma gestão 
efetiva, sendo essencial o atendimento das seguintes premissas:
■ Constituição de uma equipe multidisciplinar com conhecimen-
to de todo o sistema e qualificada para realizar uma avaliação ini-
cial do mesmo, relativamente à sua capacidade de atingir os obje-
tivos de qualidade previstos. 
■ Identificação dos locais de possíveis fontes de contaminação e 
das medidas de controle que devem ser aplicadas para prevenir, 
reduzir ou eliminar a contaminação. 
■ Validação da metodologia de controle de riscos. 
■ Aplicação de um sistema de monitoramento para garantir a qua-
lidade da água em todo o sistema de abastecimento, consistente 
com as Normas legais em vigor.
■ Adoção de ações corretivas visando o ajuste imediato dos des-
vios previamente identificados. 

Previamente à elaboração do PSA, é fundamental estabelecer 
etapas preliminares que envolvem a constituição da equipe respon-
sável pela elaboração do mesmo, além de uma caracterização geral 
do sistema e a construção do diagrama de fluxo correspondente a 
todo o sistema em avaliação. Nestas etapas elabora-se o inventário 
técnico, organizacional e das condições específicas do sistema de 
abastecimento. Após a entrada em funcionamento do PSA, torna-
-se necessário proceder à sua validação e verificação. Através da va-
lidação assegura-se que o sistema em operação é eficaz e composto 
por barreiras que garantem o controle dos riscos mapeados. Reco-
menda-se avaliações periódicas, que podem ser anuais, para aferi-
ção da correta aplicação do PSA e da análise do cumprimento dos 
objetivos de qualidade da água previamente estabelecidos. Todo o 
processo de aplicação do PSA deve ser fiscalizado por uma entida-
de independente, o que constitui, por si só, um elemento adicional 
de controle externo. Esta fiscalização pode ser exercida através de 
auditorias ao próprio plano, de validação das medidas de controle 
propostas e de verificação do produto final.

Dentre os principais benefícios decorrentes da implantação 
do PSA, destacam-se:  
■ Identificação prévia de riscos;
■ Otimização de investimentos;  
■ Redução dos custos do tratamento de água; 
■Otimização de processos através da gestão de documentos e de 
procedimentos operacionais existentes, gerando um aumento de 

eficiência, melhoria de desempenho e respostas rápidas às ocor-
rências;
■ Qualificação de corpo técnico profissional; 
■ Garantia da qualidade da água, atendendo estritamente ao pa-
drão de potabilidade estabelecido pela legislação; 
 ■ Aumento da confiabilidade, por parte dos usuários, reduzindo 
assim o índice de insatisfação. 

A estratégia para a implantação do PSA no Brasil consiste ba-
sicamente no envolvimento de diversas instituições que exercem 
um papel importante, entre as quais: Agência Nacional de Águas 
– ANA; Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – M. Ci-
dades; Ministério da Integração – Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Secretaria de Defesa Civil; Ministério da Saúde - Se-
cretaria de Vigilância em Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
– Funasa; Agências Reguladoras, Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas, Gestores de Sistemas de Abastecimento, Universidades, 
entre outros. Para garantir o sucesso na implantação e execução 
do PSA, é fundamental que todas essas instituições trabalhem de 
forma articulada e intersetorialmente.  

Vale salientar que, como toda nova metodologia ainda em 
fase inicial, será necessário vencer alguns desafios, que incluem: 
sensibilização dos gestores e técnicos dos setores envolvidos; en-
gajamento das comunidades; alinhamento com demais Planos 
que estejam em desenvolvimento ou implantação (Planos Mu-
nicipais de Saúde, Planos de Saneamento, Planos de Gestão de 
Recursos Hídricos) e, capacitação e treinamento  de profissionais 
para formação de novas equipes aptas na implantação e execução 
dessa ferramenta tão importante e essencial para a avaliação e ge-
renciamento de riscos à saúde.  
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O aumento exponencial da geração de rejeitos e resíduos or-
gânicos e a problemática do seu descarte incorreto vem se 
tornando um dos maiores desafios do século XXI. No Brasil, 

são produzidos anualmente cerca de 800 milhões de toneladas de 
resíduos orgânicos de origem urbana, industrial e agroindustrial, 
onde aproximadamente 95 mil toneladas de resíduo urbano são 
coletadas diariamente (IPEA, 2012). Ao considerar as principais 
atividades agropecuárias, esse valor é ainda maior. Na bovinocultu-
ra, suinocultura e avicultura, por exemplo, estima-se um total de 1,5 
trilhões, 900 e 9,93 milhões de toneladas de materiais orgânicos ao 
ano, respectivamente.

No Brasil, esperava-se grandes avanços no manejo desses resídu-
os após a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) de 2010, uma vez que, entre outros pontos, ela estabeleceu: 

I) a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resídu-
os sólidos, que seria: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos; 

II) a possibilidade de uso de tecnologias visando à recuperação 
energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido com-
provada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implan-
tação de programa de monitoramento de emissão de gases 
tóxicos aprovado pelo órgão ambiental; 

III) a destinação final ambientalmente adequada de resí-
duos, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 
a recuperação e o aproveitamento energético ou outras des-
tinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama 
(Sistema Nacional do Meio Ambiente), do SNVS (Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária) e do Suasa (Sistema Unifi-
cado de Atenção a Sanidade Agropecuária), entre elas a dis-
posição final, observando normas operacionais específicas 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à seguran-
ça e a minimizar os impactos ambientais adversos; e 

IV) a disposição final ambientalmente adequada dos re-
jeitos em aterros, observando normas operacionais especí-
ficas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos, 

Reciclagem de Lodo de Esgoto na Agricultura:  
de Resíduo a Produto. Breve Histórico dos Aspectos Legais e Convite à Reflexão
Jussara B. Regitano1, Mayra Maniero2, Fernando C. Oliveira3

cujas mudanças deveriam ser efetivadas até a segunda metade do 
ano de 2014. 

Lodos de esgotos 
No entanto, poucas foram as mudanças efetivas. Em 2014, 

73% das unidades de destinação de resíduos sólidos urbanos, que 
possuem aproximadamente 50% de matéria orgânica, são lixões, 
aterros controlados e aterros sanitários. Portanto, é evidente que 
grandes quantidades de materiais orgânicos estão sendo deposita-
das em locais inadequados que, na sua maioria, se adequadamente 
tratados, possuem potencial de reutilização, principalmente como 
fertilizantes agrícolas. Esse cenário é agravado, uma vez que a pró-
pria PNRS (Politica Nacional de Resíduos Sólidos) coloca em che-
que a utilização desses materiais para outros fins que não a dispo-
sição ambientalmente adequada, empregando em sua definição a 
ideia de que, se os processos tecnológicos para a sua recuperação 
forem economicamente inviáveis, eles podem ser descartados em 
aterros sanitários. Isso permite que os geradores desses resíduos se 
utilizem dessa interpretação para se abster da responsabilidade de 
apresentar outras alternativas de usos sustentáveis.

Um resíduo rico em matéria orgânica que vem ganhando des-
taque é o lodo gerado nas estações de tratamento de esgoto sani-
tário (ETEs) e água (ETAs). Em 2014, 70,9% do esgoto coletado 
no Brasil passou por tratamento, correspondendo a um volume 
de 3,764 bilhões de m³. A quantidade de lodo de esgoto produzi-
da em todo o território nacional é estimada em 150 a 300 mil to-
neladas de matéria seca por ano e varia de acordo com a eficiência 
do sistema de tratamento. Caso o país atinja os níveis e a qualida-
de de tratamento de esgoto das nações desenvolvidas, estima-se 
que esse valor passe a ser de aproximadamente 4,3 milhões t de 
matéria seca ao ano (Bueno, 2000; Pedroza, 2010; SNIS, 2014). 
Como alternativas para a destinação final destes materiais, temos 
a disposição em aterros sanitários, a incineração, o reaproveita-
mento industrial, a valoração energética e a reciclagem na agri-
cultura: como resíduo orgânico, fertilizante orgânico composto 
classe D ou Substrato.

Uso na agricultura 
A reciclagem do lodo de esgoto na agricultura parece a alter-

nativa natural e mais promissora em nossas condições, uma vez 
que temos uma agricultura sustentada por solos ácidos, 
de média a baixa fertilidade, reduzido teor de matéria or-
gânica, extremamente dependente de insumos minerais, 
tornando os sistemas de produção cada vez mais insus-
tentáveis. Apenas no mês de abril de 2016, foram entre-
gues ao consumidor final aproximadamente 1,5 milhão 
de toneladas de fertilizantes em todo o território nacional 
(MAPA, 2016). Apesar do lodo poder conter elementos 
químicos tóxicos e patógenos, o seu uso na agricultura 
tem se apresentado efetivo na fertilização dos solos, além 
de alternativa para a questão do descarte incorreto. A prá-
tica envolve a disposição ordenada do lodo de esgoto em 
solos cultivados, orientada por técnicas agronômicas e ou 
silviculturais, justificada pela reciclagem dos nutrientes e 
aproveitamento do seu conteúdo essencialmente orgâ-
nico, atendendo, ainda que parcialmente, a demanda da 
cultura instalada por fertilização. 
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Para tal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
estabeleceu, em 2006, a resolução n° 375, contendo os critérios e 
procedimentos para o uso do lodo e seus derivados na agricultura, 
que pode ser implementado por duas vias de procedimentos: 

1. Adição como resíduo, que requer o desenvolvimento de proje-
tos agronômicos, rastreabilidade de uso e monitoramento ambiental 
(atendimento à legislação ambiental aplicável); e 

2. Adição como produto, que requer o tratamento adicional do 
lodo, enquadramento nos dispositivos legais do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e registro de produto de 
uso seguro na agricultura, como Fertilizante Orgânico Composto 
Classe D ou Fertilizante Organomineral Classe D ou Substrato (para 
produção de mudas e plantas ornamentais). 

Abrindo um paralelo, o MAPA, através de decretos e normativas, 
rege o uso de fertilizantes no País. Em um breve histórico, o Decreto 
Federal 4.954, de 14/01/2004, estabeleceu a possibilidade legal de 
transformar o resíduo lodo de esgoto sanitário em produto fertilizan-
te orgânico.  A Instrução Normativa 23, de 31/08/2005, substituída 
pela IN 25, de 27/07/2009, aprovou as “definições e normas sobre as 
especificações e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem 
e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, 
organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura”. Adicio-
nalmente, a Instrução Normativa 25, de 27/07/2009, definiu Lodo 
de Esgoto (fertilizante orgânico composto, proveniente do sistema 
de tratamento de esgotos sanitários, que resulte em produto de utili-
zação segura na agricultura, atendendo aos limites estabelecidos para 
contaminantes) e Fertilizante Orgânico Composto Classe “D” (fer-
tilizante orgânico que, em sua produção, utiliza qualquer quantidade 
de matéria-prima oriunda do tratamento de despejos sanitários, re-
sultando em produto de utilização segura na agricultura). Já a Ins-

trução Normativa 27, de 05/06/2006, dispõe sobre fer-
tilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes, que 
para serem produzidos, importados ou comercializados, 
deverão atender aos limites estabelecidos nos Anexos I, 
II, III, IV e V, que se referem às concentrações máximas 
admitidas para agentes fitotóxicos e patogênicos ao ho-
mem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, pragas 
e ervas daninhas. Recentemente, o MAPA publicou a IN 
07, de 12/04/2016, a qual altera os Anexos IV e V da IN 
27, de 05/06/2006. No estado de São Paulo, a Decisão 
de Diretoria CETESB nº 388/2010/P, de 21/12/2010, 
estabeleceu que a aplicação em solo agrícola de resídu-
os ou efluentes, que possuem registro do MAPA como 
fertilizante, não depende de manifestação da CETESB, 
uma vez que resíduos ou efluentes registrados no MAPA 
são enquadrados como produto agronômico, o que faci-

litou a utilização deste material na agricultura.
Voltando à resolução CONAMA (375/2006), esta lei veta o uso 

agrícola de lodo gerado em estações de tratamento de efluentes hos-
pitalares, portos e aeroportos, resíduos de gradeamento e desarena-
dor, material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das 
caixas de gordura e reatores anaeróbicos, provenientes de sistema de 
tratamento individual (fossas sépticas), coletados por veículos, antes 
de passar pelo tratamento adequado, além de lodos não estabilizados 
e classificados como perigosos de acordo com as normas estabele-
cidas. Também proíbe a importação de lodo de esgoto e derivados 
e ressalta que esses materiais oriundos de estação de tratamento de 
processos industriais não se aplicam a esta resolução. 

Para que esses materiais sejam utilizados na agricultura, deve-se 
analisar o seu potencial agronômico, níveis de substâncias inorgâni-
cas e orgânicas potencialmente tóxicas, indicadores de patogenicida-
de e estabilidade. A Resolução também exige a elaboração de projeto 
agronômico que atenda a uma série de requisitos obrigatórios como 
caracterização do solo e da área, taxa e planos de aplicação, descrição 
detalhada do monitoramento, sistema de armazenamento e trans-
porte do lodo, entre outros. 

As culturas onde é permitida a utilização de lodo de esgoto e 
produtos derivados consideram as particularidades de cada ativida-
de, bem como a classe à qual pertence o material a ser aplicado. Essa 
classificação é feita de acordo com a concentração de agentes patogê-
nicos como coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos, 
Salmonella e vírus após os processos de redução de patógenos e de 
atratividade de vetores. Destaca-se que é proibida a sua utilização em 
tubérculos, raízes, olerícolas em geral, culturas inundadas ou aquelas 

onde há o contato da região comestível com o solo antes de passados 
48 meses da última aplicação. Em relação às pastagens, esse período 
é de 24 meses. Contudo, é permitida a utilização no cultivo do café, 
citros, silvicultura e culturas voltadas para a produção de fibras e óle-
os, onde a aplicação deve ser realizada com implementos agrícolas 
em sulcos ou covas, seguida de incorporação.

Portanto, a Resolução 375/2006 do CONAMA ampliou sobre-
maneira as discussões sobre o tema, criando os procedimentos a 
serem seguidos em todo o território nacional e permitindo grande 
aprendizado. Estabeleceu taxa máxima de aplicação, visando à redu-
ção de problemas de fitotoxicidade e contaminação de águas subter-
râneas, principalmente com nitrato (Pinheiro, 2007), consolidando 
assim o seu viés ambiental. No entanto, não podemos esquecer que a 
legislação sobre o uso e os possíveis tratamentos do lodo de esgoto é 
muito recente no Brasil e não se baseou, de maneira consistente, em 
estudos realizados em solos tropicais, carecendo de muitas pesqui-
sas. Por outro lado, o documento contém as normas mais rigorosas 
do mundo sobre o tema, sendo que alguns mitos e a falta de respos-
tas conclusivas geram critérios e procedimentos extremamente con-
servadores (princípio da precaução), privando o País de importan-
tes experiências que poderiam colaborar para o aprimoramento da 
legislação e da qualidade dos lodos gerados, sem colocar em risco o 
ambiente e a saúde dos seres vivos.

Em outras palavras, rebuscada e proibitiva, a Resolução 
375/2006/CONAMA acabou dificultando novas experiências no 
País. Para que se amplie a utilização desse rico material na agricultu-
ra, é necessária uma revisão desta Resolução, a ser realizada à luz de 
uma mudança de foco e quebra de paradigmas nas discussões acerca 
do tema, onde se busque tratar o lodo de esgoto como matéria-prima 
e não resíduo e transformá-lo em um produto de uso seguro através 
de tratamentos adicionais, como a compostagem, secagem térmica, 
estabilização alcalina, entre outros e, finalmente, tirar do centro das 
discussões o chamado “princípio da precaução”, uma vez que há co-
nhecimentos e técnicas suficientes para embasar as futuras tomadas 
de decisão.   

1 Profa. Dra. USP/ESALQ/Departamento de Ciência do Solo. 
Av. Pádua Dias, 11, Cx. Postal 9, CEP 13418-900, Piracicaba, 
SP.
2 Engenheira Agrônoma pela USP/ESALQ. Av. Pádua Dias, 11, 
Cx. Postal 9, CEP 13418-900, Piracicaba, SP.
3 Diretor da Biossolo Agricultura & Ambiente Ltda (Doutor pela 
USP/ESALQ). R. Campos Salles, 1152, CEP 13416-310, Piraci-
caba - SP.
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A revisão das metodologias e opções tecnológicas de barra-
gens de rejeitos de mineração passou a ocupar mais espaço 
na agenda de debates promovidos por organismos nacionais 

e internacionais, engenheiros e acadêmicos. O objetivo tem sido 
discutir as estatísticas de rompimentos de reservatórios de rejei-
tos de mineração, as tecnologias e os procedimentos voltados à 
redução dos riscos de acidentes em barragens.    

Segundo o engenheiro Joaquim Pimenta de Ávila, represen-
tante brasileiro na Comissão Internacional de Grandes Barragens 
(ICOLD) e diretor da empresa Pimenta de Ávila, o setor mineral 
já dispõe de tecnologias que garantem mais segurança ao siste-
ma de disposição de rejeitos. São opções tecnológicas que subs-
tituem a metodologia clássica e amplamente utilizada pelo setor 
mineral baseada no bombeamento de rejeitos com alto teor de 
umidade (100% de saturação) e barragem “impermeável” (ÁVI-
LA, 2016: 19; 2017).  

De acordo com Ávila, algumas tecnologias têm como ponto 
central a eliminação da barragem “impermeável”, retendo os rejei-
tos e eliminando a água (AVILA, 2016: 20). Como parte desse sis-
tema, aplicam-se métodos para a retirada da água dos rejeitos con-
forme as suas características granulométricas (granulares ou finos). 
O foco principal das tecnologias é eliminar ao máximo o principal 
elemento que causa instabilidade aos reservatórios de rejeitos: a 
água usada no processamento do minério (ÁVILA, 2016; 2017). 

O representante do ICOLD defende a aplicação em larga es-
cala de sistemas de disposição de rejeitos com maior volume de 
sólidos para que o setor mineral dê mais um passo no sentido de 
evitar acidentes. A preocupação é garantir maior estabilidade às es-
truturas dos reservatórios de disposição de rejeitos que estão cada 
vez maiores e com maior volume de rejeitos, conforme levanta-
mento do consultor Andrew Robertson, de Vancouver (Canadá), 
apresentado pelo engenheiro no 5º Debate Nacional de Barragens 
e Rejeitos, em novembro de 2016, na Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) 1 (ÁVILA, 2017).

Datado de 2011, o trabalho de Robertson mostra que, a cada 
30 anos, as barragens e as cavas de mineração em âmbito mun-
1 O evento reuniu especialistas de várias instituições, entre os quais da Associação 
Brasileira de Mecânica dos solos e Engenharia Geotécnica (ABMS), do Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM), do Clube de Engenharia, do Instituto Alberto 
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE-UFRJ), da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e da Universidade de Brasília (UnB).

A busca das melhores opções tecnológicas para evitar acidentes 
Gilse Guedes* e Claudio Schneider **

dial aumentaram dez vezes em volume e dobraram em altura. 
A taxa cresce exponencialmente, como mostrado na Figura 1. 
Atualmente, cerca de 670.000 toneladas são geradas por dia e a 
previsão é que o setor mineral passe a gerar aproximadamente 1 
milhão de toneladas/dia de rejeitos em 2030 (ÁVILA, 2011). 

 Estes dados podem ser usados para estimar os riscos de rom-
pimento de barragens e as consequências de um acidente, levan-
do-se em consideração duas variáveis, a altura e o volume da bar-
ragem. A probabilidade de um acidente é proporcional à altura 
enquanto a consequência do impacto é proporcional ao volume 
do reservatório de rejeitos, o que possibilita estimar que o risco 
de rompimento tende a aumentar 20 vezes a cada 30 anos, consi-

derando as projeções do setor mineral de aumento da demanda 
mundial por minérios. De acordo com o ICOLD, em média ocor-
rem no mundo duas grandes rupturas de barragens de rejeitos de 
mineração anualmente (ÁVILA, 2016; 2017). 

Figura na lista das estatísticas mundiais de grandes acidentes 
da mineração o colapso da barragem conhecida como Fundão, 
em 5 de novembro de 2015, em Mariana (MG).  De proprieda-
de da Samarco Mineração S.A – controlada por duas das maiores 
mineradoras do mundo, a brasileira Vale S.A e a anglo australia-
na BHP Billiton Ltda -, o reservatório rompeu sobre o distrito 
de Bento Rodrigues, provocando uma onda de lama de rejeitos 
de minério de ferro que atingiu a bacia do Rio Doce e percorreu 

Figura 1: Evolução da taxa de produção de rejeitos no mundo.
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650 quilômetros até o Oceano Atlântico. O acidente resultou na 
morte de 19 pessoas e destruiu o vilarejo. Calcula-se que 62 mi-
lhões de metros cúbicos tenham sido lançados no meio ambiente 
(COSTA, 2015; DIEGUEZ, 2016). 

Outros fatos recentes foram contabilizados como graves, 
um no Canadá e outro na China. Um ano e três meses antes do 
caso de Mariana, houve o rompimento da barragem de rejeitos 
de minério de cobre e ouro da mina de Mount Polley, localiza-
da na Columbia Britânica, terceira maior província do Canadá. 
Estima-se que 23 milhões de metros cúbicos de rejeitos gerados 
pela produção da mineradora Imperial Metals foram lançados no 
ambiente, atingindo reservatórios de água da região. Em agosto 
de 2016, ocorreu a falha na barragem de rejeitos da mineradora 
Luoyang Xiangjian Wanji, provocando a inundação de duas vilas 
em Luoyang, na China (ÁVILA, 2017; 2016; PE-
DRONI, 2015). 

Esses e outros rompimentos de barragens de rejei-
tos têm sido estudados por especialistas e organizações 
com o objetivo de indicar soluções que elevem o pata-
mar de segurança dos reservatórios (ALVES, 2015a; 
2015b). Organizações internacionais, como o Conse-
lho Internacional de Metais e Mineração (ICMM)2, 
têm mapeado os acidentes mais recentes para apontar caminhos para 
o setor mineral (ÁVILA, 2017).    

Em dezembro de 2015, o ICMM divulgou que as 23 empresas 
que compõem a organização, entre elas a BHP Billiton, haviam fe-
chado um acordo de revisão dos procedimentos de gestão e gover-
nança de instalações de armazenamento de rejeitos. Após o acordo, o 
ICMM encomendou à Golder Associates a produção de uma análise 
sobre a problemática das barragens. Como resultado do trabalho, a 
Golder Associates propôs mudanças nas diretrizes de gestão de bar-
ragens de propriedade das corporações em suas operações globais, 
elaborando o guia intitulado Position statement on preventing catas-
trophic failure of tailings storage facilities (ICMM, 2016). 

No guia, são recomendados dez princípios às empresas, sendo 
que sete deles (1, 2, 4, 5, 6, 7 e 10) o ICMM destaca como rele-
vantes para a prevenção de “falhas catastróficas” nas instalações 
de armazenamento de rejeitos: ética e transparência na prática de 
negócios voltados ao desenvolvimento sustentável (princípio 1); 
integrar o desenvolvimento sustentável na estratégia empresarial 
e nos processos de tomada de decisão (princípio 2); implemen-
tar estratégias e sistemas de gestão de risco eficazes e baseadas em 
ciência sólida e que levem em conta a percepção dos riscos por 

2 O mapeamento conta com o apoio do ICOLD (AVILA, 2017).

parte das partes interessadas (princípio 4); promover ações vol-
tadas à saúde e segurança com objetivo de zero dano (princípio 
5); melhorar continuamente o desempenho ambiental relaciona-
do, por exemplo, à gestão da água, uso de energia e mudanças cli-
máticas (princípio 6); contribuir para a conservação da biodiver-
sidade e executar ações voltadas ao planejamento do uso da terra 
(princípio 7); envolver de forma proativa as partes interessadas 
em desafios e oportunidades de desenvolvimento sustentável de 
uma forma aberta e transparente (princípio 10) (ICMM, 2016).  

O guia também traz uma declaração de reconhecimento do 
ICMM de que a produção de rejeitos é “inerente” ao processo da 
mineração e que continuará crescendo. Porém, o ICMM classifi-
ca como “inaceitáveis” as falhas “catastróficas” nas instalações de 
armazenamento de rejeitos (ICMM, 2016: 5).   

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também reu-
niu especialistas para analisar os riscos de acidentes, os aspectos 
técnicos, operacionais e legais relativos às barragens de rejeitos 
de mineração. Para o evento 46º Café com Sustentabilidade da 
Febraban, promovido em 2016, a entidade convidou o enge-
nheiro de minas e sócio-diretor da Mineral Engenharia e Meio 
Ambiente Marcos Eduardo Zabini, e o professor de engenharia 
de minas e pesquisador da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (Poli-USP) Luis Enrique Sanchez para debater e for-
necer informações para que bancos e gestores de ativos tenham 
mais elementos para avaliar os potenciais riscos de falhas nos re-
servatórios de rejeitos. A Febraban produziu e disponibilizou o 
documento “Riscos em barragens de rejeitos” com os principais 
pontos debatidos pelos especialistas (FEBRABAN, 2016). 

Moderador do evento, o Superintendente de Risco Socio-
ambiental do Santander, Christopher Wells, afirmou que o rom-
pimento da barragem da Samarco, em Minas Gerais, expôs os 
potenciais problemas do modelo de armazenamento de rejeitos 
amplamente empregado e serviu de alerta aos bancos e agentes 
financeiros. Para Wells, o evento da Febraban não foi “sobre o aci-
dente de Mariana”, mas “sobre o mundo depois desse acidente”.  
De acordo com ele, o objetivo do debate foi “aprender com nos-

sos dois palestrantes sobre o panorama das barragens de rejeitos e 
entender quais perguntas precisam ser feitas às empresas minera-
doras para saber se elas têm boa gestão ou não de suas barragens” 
(FEBRABAN, 2016). 

Ao falar sobre aspectos legais e de gestão, Zabini afirmou que 
uma análise de risco das barragens no Brasil deve levar em con-
ta as regras estabelecidas pela Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB/Lei nº 12.334/10), que trata de critérios para 
uma barragem ser considerada de maior ou menor risco, dentre 
outros objetivos. Segundo ele, a relação das barragens incluídas 
no PNSB está disponível no portal do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM)3 (FEBRABAN, 2016). 

Segundo o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, data-
-base dezembro/2016, há 839 barragens no Brasil, sendo que 390 

não estão inseridas na PNSB. Os dados das 449 bar-
ragens incluídas na PNSB estão na Classificação das 
Barragens de Mineração, banco de dados disponível 
no site do DNPM e que contém a localização dos 
depósitos de rejeitos, altura, a empresa proprietária, 
porte/volume, a categoria de risco (alto, médio e 
baixo) e o dano potencial associado (médio, alto e 
baixo) (DNPM, 2016).  

O estado com maior número de barragens é Minas Gerais, com 
369 barragens (44%), seguido por São Paulo, com 112 (13%) e 
Pará, com 93 (11%), considerando-se o total de 839 barragens 
listadas pelo DNPM (DNPM, 2016). Há, no entanto, controvér-
sias sobre o número certo de barragens. Em Minas Gerais, por 
exemplo, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM-MG), 
lista um total de 442 barragens construídas no estado, conforme 
dados de 2015 (SANTOS; WANDERLEY, 2016). 

Para Zabini, as informações disponíveis no site do DNPM 
sobre as barragens são úteis aos bancos e gestores de ativos para 
que tenham mais elementos para avaliar os riscos de falhas nas 
estruturas. “As barragens com maiores riscos potenciais são aque-
las em que a altura do maciço, do ponto mais baixo ao mais alto, 
for maior ou igual a 15 metros; as que armazenam resíduos in-
dustriais perigosos (classe I), as que possuem capacidade de ar-
mazenar volumes superiores a 3 milhões de metros cúbicos e as 
que forem categorizadas como tendo dano potencial associado 
médio ou alto, em termos econômicos, ambientais, sociais ou de 
perda de vidas”, disse Zabini, referindo-se à Lei nº 12. 334/10 
mencionada anteriormente (FEBRABAN, 2016: 8). 

3 http://www.dnpm.gov.br/assuntos/barragens/cadastro-nacional-de-barragens-
-de-mineracao.

Figura 2: Método de montante.
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No evento da Febraban, Sanchez apresentou uma análise so-

bre as estatísticas mundiais de rompimentos de barragens, in-
formações sobre a natureza dos rejeitos de mineração e também 
abordou aspectos sobre o gerenciamento de riscos. Segundo o 
pesquisador da Poli-USP, “os danos ambientais, sociais e de re-
putação causados pela ruptura da barragem da Samarco estão fa-
zendo com que as empresas dêem mais atenção a questões como 
segurança e novas tecnologias em seus empreendimentos” (FE-
BRABAN, 2016: 6). 

Na avaliação de Sanchez, no curto prazo as barragens devem 
continuar sendo uma opção das mineradoras para armazenamen-
to de rejeitos, apesar do histórico de acidentes. Segundo ele, até 
meados da década de 80 os rejeitos minerais eram lançados di-
retamente em rios e mares sem tratamento e que a construção 
destas estruturas de engenharia passou a ser ado-
tada pelo setor mineral “como uma forma ambien-
talmente aceitável de reter os resíduos e reutilizar 
a água no processo de mineração” (FEBRABAN, 
2016: 6).

Ao contrário das represas de hidrelétricas volta-
das à geração de energia, as barragens de rejeitos de 
mineração não são construídas de uma vez. Segundo 
Sanchez, até mesmo o projeto de uma barragem pode ser modifi-
cado ao longo da vida útil dos reservatórios, que são construídos 
gradualmente pelas mineradoras com os próprios rejeitos à medi-
da que os depósitos minerais são explorados. As empresas fazem 
alteamentos de rejeitos de forma gradual, para diluir os custos do 
processo de extração mineral (IBRAM, 2016). 

A maior parte das empresas opta por construir as barragens 
pelo método de montante, que consiste numa estrutura iniciada 
a partir de uma barragem piloto ou um dique de partida (MA-
CHADO, 2007; IBRAM, 2016), como mostra a Figura 2. 

Em curto prazo, este método é o mais econômico, porque 
possibilita a menor relação entre volumes de areia e lama (MA-
CHADO, 2007; IBRAM, 2016). Porém, os riscos de ruptura 
hidráulica são considerados elevados, em razão de variáveis que 
dizem respeito à variação da porosidade, parâmetros de resistên-
cia e permeabilidade, além do potencial de liquefação (MACHA-
DO, 2007; IBRAM, 2016). 

Em razão da frequência e da intensidade de terremotos, o 
Chile proibiu a construção de barragens pelo método de mon-
tante, já que este não oferece estabilidade necessária em regi-
ões com abalos sísmicos elevados (ÁVILA, 2017). Em 1965, 
um terremoto provocou um colapso em barragens na mina de 

El Cobre, resultando na morte de mais de 200 pessoas. Em 
1970, um decreto proibiu a construção de barragens a mon-
tante com determinadas condicionantes e, em 2007, houve 
a proibição total do uso deste método (EISENHAMMER; 
NOGUEIRA, s. d). 

No Brasil, depois do acidente em Mariana (MG) o governa-
dor de Minas Gerais, Fernando Pimentel, assinou o decreto nº 
46.993 (2 de maio de 2016), suspendendo a formalização de no-
vos processos de licenciamento ambiental de ampliação de barra-
gens já existentes que tenham utilizado o método de montante e 
de construção de novos depósitos projetados pelo mesmo méto-
do (MINAS GERAIS, 2016). 

Conforme o decreto, a aplicação da suspensão é válida até a 
definição de “critérios e procedimentos adicionais a serem adota-

dos nos empreendimentos minerários após a apresentação, pelas 
empresas, da Declaração Extraordinária de Condição de Estabi-
lidade”, uma etapa subsequente à realização de uma auditoria ex-
terna para atestar a segurança da barragem por especialistas em 
segurança de barragens (MINAS GERAIS, 2016).    

Há outros dois métodos de alteamento, como o método de 
jusante e o de linha de centro. O alteamento a jusante (Figura 3) 
demanda investimentos financeiros mais elevados que o método 
de montante, pois requer maior área ocupada, maior volume de 
material na relação areia/lama, grande quantidade de rejeitos nas 
primeiras etapas de construção da barragem e sistema de drenagem 
(MACHADO, 2007; IBRAM, 2016). É considerado um método 
mais seguro, porque não há risco de ruptura por liquefação. 

Já a metodologia de linha de centro combina o alteamento a 
montante e a jusante, constituindo-se numa solução intermedi-
ária. Porém, este último também contém riscos de liquefação e 
pode ser considerado menos seguro em comparação com o mé-
todo de jusante (MACHADO, 2007; IBRAM, 2016). Os riscos 
advêm da construção das etapas de alteamento das barragens, 
utilizando, ainda que parcialmente, o próprio rejeito armazena-
do como fundação. A alternativa de alteamento pelo método de 
linha de centro é mostrada na Figura 4.

Apesar dos questionamentos sobre os riscos relativos ao 
método de montante, Ávila (2017) avalia que uma eventual 
proibição deste método no País pode não ser o melhor cami-
nho para evitar acidentes. Isto porque ele acredita que a me-
lhoria da gestão e a aplicação de tecnologias de menor risco 
são iniciativas gerenciais mais eficientes para garantir a redu-
ção no número de acidentes.  

Ávila (2017) afirma que há boas opções tecnológicas que 
podem ser aplicadas em larga escala pelo setor mineral. Para 
rejeitos granulares (minério de ferro, por exemplo), ele cita 
o empilhamento drenado, cujos principais objetivos são: “a 
obtenção de maciço não saturado com maior estabilidade; 
obtenção de maior densidade dos rejeitos, aumentando a ca-
pacidade do reservatório; obtenção de menor potencial de 

dano no caso de ruptura; obtenção de melhores 
condições para fechamento com menor custo de 
reabilitação ambiental; obtenção de condições 
mais seguras para alteamentos por montante, 
com menor risco de liquefação e ruptura” (ÁVI-
LA, 2011). 

Aplicando-se o empilhamento drenado, é pro-
jetada “uma estrutura drenante que não retém a 

água livre” dos rejeitos, possibilitando a liberação da água “por 
meio de um sistema de drenagem interna, de grande capaci-
dade de vazão, ligada aos rejeitos do reservatório” (IBRAM, 
2016: 22). O método tem sido adotado no Brasil desde a dé-
cada de 1980, mas em poucos casos (IBRAM, 2016). Sob a 
responsabilidade da empresa Pimenta de Ávila, esta técnica 
foi utilizada na barragem da extinta mina de Germano, em 
Mariana (MG), de propriedade da Samarco (ÁVILA, 2017).

Para rejeitos finos, Ávila (2017) vem pesquisando e tes-
tando a disposição com adensamento e secagem pelo qual 
a lama é espessada até a máxima densidade bombeável e a 
disposição é feita com bons dispositivos de drenagem. Ele 
participou da primeira pesquisa no Brasil utilizando este 
método em 1992, na Mineração Rio do Norte S.A (MRN), 
em Porto Trombetas, no oeste do Pará, na mina de explora-
ção de bauxita.  Em 1995, o engenheiro apresentou, no III 
Simpósio sobre Barragens de Rejeitos e Disposição de Resí-
duos, o artigo “Deposição de Rejeitos Finos pelo Método de 
Secagem” detalhando o estudo desenvolvido pela Mineração 
Rio do Norte (ÁVILA; SOARES; COSTA, 1995).  Pesqui-
sas e testes continuam sendo realizados em Porto Trombetas 
pela equipe do engenheiro. 

Figura 3: Método de jusante.
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“Há 25 anos nós fazemos experiência de secagem de rejei-

tos por evaporação, adensando o rejeito antes [...] Já em 1992 
pesquisava que o potencial de dano de uma barragem de lama 
é maior que um depósito de rejeito ressecado. Você adensa 
a lama e põe para evaporar. Você obtém um depósito muito 
mais seguro, porque em qualquer acidente [o material] não 
flui para jusante como uma lama descontrolada que sai cau-
sando impacto ambiental e até mortes”, afirmou Ávila (2017). 
Além disso, o sistema de disposição com espessamento e se-
cagem permite rápida recuperação ambiental. “É uma grande 
vantagem na etapa de fechamento da mina”, disse o engenhei-
ro (2017). 

Para rejeitos finos, pode-se utilizar o método de disposição 
chamado de dry stacking ou empilhamento a seco. Confor-
me o IBRAM, este é um método antigo e ampla-
mente utilizado pelas empresas de alumínio para 
a disposição de rejeitos de resíduo de produção 
de alumina (red mud). Usando-se este método, 
o rejeito fino passa, em geral, numa peneira 400, 
sendo adensado com espessadores até teores de 
sólidos elevados (50%) e bombeado para um re-
servatório cuja superfície é exposta à evaporação. 
Com isso, pode-se obter teores de sólidos com valores até da 
ordem de 80% (IBRAM, 2016). 

Há ainda métodos de separação sólido-líquido em que se 
utilizam filtros de tambor e/ou filtros prensa. A filtragem de 
rejeitos consiste em uma “separação dos sólidos contidos em 
uma suspensão aquosa mediante a passagem da polpa através 
de um meio filtrante, que retém as partículas sólidas e permite 
a passagem do líquido. O líquido que atravessa o meio filtran-
te é denominado filtrado e os sólidos retidos constituem a tor-
ta” (GUIMARÃES, 2011: 24). 

Segundo o ex-diretor do Centro de Tecnologia Mineral 
(Cetem) Adão Benvindo da Luz, a prática de filtrar os rejeitos 
é comum nas minerações do deserto de Atacama, ao norte do 
Chile, sendo que o material filtrado é levado por correia trans-
portadora e depositado em uma área de empilhamento. O 
pesquisador discutiu esta opção tecnológica e outros aspectos 
relacionados ao setor mineral no workshop “Da tragédia à in-
certeza: o caso das barragens de Mariana”, evento organizado 
no Cetem, em dezembro de 2015, com o objetivo de analisar 
aspectos jurídicos, ambientais, tecnológicos, sociais e econô-
micos relacionados ao rompimento da barragem de rejeitos da 
Samarco (LUZ, 2015).  

Outra opção tecnológica pode resultar em grande vanta-
gem ao setor mineral: o processamento e concentração mag-
nética dos rejeitos sem a utilização de água. O método consiste 
no “beneficiamento de rejeitos contidos em pilhas e barragens 
de minério de ferro de baixo teor, introduzindo o tratamento a 
seco sem a utilização de água” (IBRAM, 2016: 23). 

A vantagem é que a tecnologia é de “baixo custo operacio-
nal e baixo investimento”, (IBRAM, 2016: 23). Com a utiliza-
ção desta tecnologia, evita-se a construção de novas barragens 
pela mineradora que adotá-la, pois, com o processamento a 
seco, é possível descomissionar4  pilhas e barragens existentes, 
reduzindo seus volumes (IBRAM, 2016). 

Há também outras opções tecnológicas que podem ser 
aplicadas em minas com alto teor de minério. É o caso da tec-

nologia da Vale no Complexo S11D, no município de Canaã 
dos Carajás, no sudeste do Pará, onde a pureza do minério de 
ferro chega a 66,7%. Beneficiando o minério usando apenas 
a umidade natural, a mineradora não precisa usar água para 
eliminar as impurezas. Além de economizar em consumo de 
água, a Vale pôde eliminar a barragem de rejeito, pois aprovei-
ta o ultrafino de minério que possui alto teor de ferro em vez 
de descartá-lo em reservatório. 

No caso das minas com menores teores de minério, as opções 
tecnológicas mais promissoras são as que possibilitam a dispo-
sição de rejeitos com baixo grau de saturação, como já dissemos 
anteriormente, pois reduzem os riscos de acidentes em barragens. 

Em relação ao minério de ferro, deve-se ter em mente que 
um dos problemas relacionados aos seus rejeitos resulta da 
mistura das lamas, descartadas nas etapas de deslamagem, 
com o quartzo, eliminado como rejeito do processo de flota-
ção.  Esses dois tipos de rejeitos têm características completa-
mente distintas. As lamas contêm quantidades relativamente 
grandes de ferro e são constituídas principalmente por partí-
culas muito finas, da ordem de alguns micrômetros de diâme-
tro.  Estas partículas têm grande área superficial e, consequen-
4 “Processo de encerramento de uma atividade técnica ou industrial específica” 
(IBRAM, 2016: 23).

temente, grande energia superficial, sedimentando-se muito 
vagarosamente. Neste caso, as partículas podem reter água, 
causando os problemas relativos à liquefação.  

Já o rejeito de flotação é basicamente constituído de quart-
zo, contendo partículas muito maiores, com dezenas de mi-
crômetros de diâmetro.  Por isso, os rejeitos de flotação não 
retêm água, apresentam baixa fluidez e sedimentam-se rapida-
mente. Pode-se antever que os rejeitos de flotação poderiam 
ser empilhados e drenados, ou mesmo filtrados com filtros e 
empilhados. Este tipo de rejeito também é comparativamente 
fácil de filtrar, podendo-se utilizar filtros a vácuo.  Por outro 
lado, as lamas requerem cuidados especiais, em função de suas 
propriedades reológicas.  Nesse sentido, considera-se mais re-
comendável e adequado a deposição em separado das lamas e 

dos rejeitos de flotação.
A recuperação de minério de ferro a partir das 

lamas, além de potencialmente produzir um concen-
trado com valor comercial, pode reduzir considera-
velmente a massa de sólidos das lamas, amenizando 
significativamente o problema da deposição e arma-
zenamento. Nesta mesma linha, o uso dos rejeitos 
de flotação para produção de areias superficiais tam-

bém pode reduzir a massa de quartzo armazenado. 
Por fim, é importante afirmar que o uso das tecnologias que 

foram destacadas anteriormente pode contribuir para reduzir o 
número de reservatórios ou até mesmo dispensar o uso de barra-
gens para reter rejeitos (IBRAM, 2016; PIMENTA, 2011; 2016). 
Como vimos ao longo do texto, há um leque de alternativas tec-
nológicas disponíveis. Portanto, é estratégico que o setor mineral 
invista em pesquisa e desenvolvimento de modo a tornar as opções 
tecnológicas viáveis economicamente e que possam ser utilizadas 
em larga escala.  Esse é um desafio a ser vencido diante de um cená-
rio de produção crescente de rejeitos, não apenas pelo aumento da 
produção mas também pela redução nos teores medidos das reser-
vas minerais existentes. Isto porque, quanto menores sãos os teores 
de minério, maior é o volume de rejeitos gerados (SANTOS; WA-
NDERLEY, 2016).    

 * Mestra em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação de 
Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Socieda-
de da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Bolsista PCI/CETEM. 
 ** Doutor em Metalurgia Extrativa pela University of Utah. 
Coordenador de Processos Minerais do CETEM. 

 Figura 4: Método de linha de centro. 
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EFLUENTES

Tigre lança TSAE 
Dando prosseguimento ao plano de expansão de suas ativida-

des, o Grupo Tigre, referência na fabricação de tubos e conexões, 
lançou no primeiro semestre deste ano a Tigre Soluções para 
Águas e Efluentes, ou simplesmente TSAE, uma empresa de pro-
jetos focada em oferecer soluções inovadoras para tratamento de 
efluentes e reuso de água, visando maior eficiência hídrica tanto 
em condomínios comerciais quanto no setor industrial. 

“Foi um passo muito grande, onde passamos de fornecedores 
de tubos para desenvolvedores de soluções completas. Esse é o 
negócio do futuro”, destaca Otto von Sothen, presidente da Tigre. 
O novo negócio, localizado em Indaiatuba, teve origem em uma 
startup e conta atualmente com 15 colaboradores. Os principais 
segmentos de atuação serão o alimentício, farmacêutico, de cos-
méticos e papel e celulose, chegando em breve às construtoras e 
ao setor imobiliário, especialmente com soluções para shoppings, 
edifícios comerciais, lojas de ruas e condomínios residenciais. 

José Renato Domingues, diretor de Pessoas e Sustentabilida-
de da Tigre, conta que uma das estratégias do Grupo era atuar no 
segmento de tratamento de água e efluentes, o qual era chamado 
internamente de eficiência do uso da água – “isso envolvia o uso 
de produtos do portfólio da empresa, que ajudam a economizar 
água em residências e fábricas e fomos atrás de algumas soluções 
no mercado visando especialmente o reuso de água. Encontramos 
então a startup BRWS, que já atuava em projetos de engenharia 

vendendo soluções para tratamento e reuso de água e efluentes e 
acabou se transformando na TSAE”.

O novo negócio foi dividido em dois modelos: venda e loca-
ção de projetos para tratamento de águas e efluentes de empresas 
e condomínios e reutilização da água. A TSAE também oferece 
tecnologia que reduz o tamanho das estações e automatiza seu 
uso, com comandos de operação à distância, o que garante rápido 
retorno do investimento feito em desenvolvimento e instalação. 
“Esse é nosso foco: reforçar a atuação da companhia em condu-
ção de água e garantir aos nossos clientes maior eficiência no uso 
desse recurso natural, cada dia mais caro e escasso”, prossegue o 
diretor, sem esconder a expectativa de que o novo negócio tem 
tudo para “crescer exponencialmente nos próximos anos”. 

A base da afirmação está na difícil situação que a crise hídrica 
de 2015 impôs às grandes empresas no acesso a água – “as in-
dústrias que não paralisaram sua produção, buscaram alternativas 
para continuar produzindo”, lembra o executivo da Tigre. Com as 
soluções propostas pela TSAE, além das diversas tecnologias de 
tratamento do efluente e da possibilidade de reuso com diversos 
fins, as indústrias reduzem seus custos e se tornam mais autossu-
ficientes no consumo de água.

Depois de identificado o tipo de efluente e definida a melhor 
tecnologia de tratamento (membranas, osmose, osmose reversa, 
filtros de carvão ativado, entre outras), a TSAE pode fazer as insta-
lações das estações, operar por um tempo e transferir o ativo para 
o cliente. Ou então, quando o cliente preferir, permanecer com a 
operação da estação – nesse caso, a remuneração se dá em função 
do volume tratado e da economia de água conseguida, uma “loca-
ção de ativos com contrato de performance” – modelo mais aplica-
do em edifícios comerciais e shoppings centers, como acontece em 
São Paulo, no conjunto comercial Pátio Malzoni, cuja estação foi 
customizada para atender a demanda específica do cliente.

ESGOTO

Passarelli amplia capacidade  
da ETE Barueri 

A Construtora Passarelli concluiu a primeira etapa da ETE Ba-
rueri, aumentando a capacidade de tratamento de esgoto de 9,5 
mil litros para 12 mil litros por segundo. A segunda fase do projeto 
prevê nova expansão, de 12 mil litros para 16 mil litros por segundo 
e deve ser concluída em outubro deste ano. O projeto é financia-
do pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com 

José Renato Domingues, da TSAE

apoio do BNDES. A obra de expansão da capacidade da ETE Ba-
rueri recebeu investimentos de R$ 390 milhões. A ETE Barueri tra-
ta dejetos recolhidos de mais de 1,2 milhão de pessoas, residentes 
no centro e nas zonas norte, oeste e sul da capital, além das cidades 
de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Ser-
ra, Itapevi, Jandira, Osasco e Taboão da Serra. 

O objetivo da obra executada pela Passarelli foi ampliar a ca-
pacidade de vazão da ETE de 9m³/s para 16m³/s na Fase Líqui-
da. “Com duração de quatro anos, primeira ampliação da ETE 
desde sua inauguração na década de 1980, a obra possui caracte-
rísticas de engenharia altamente Inovadoras, exigindo da equipe 
técnica da Passarelli um intenso envolvimento em Planejamento 
e Gestão das interfaces com o funcionamento normal da Esta-
ção de tratamento”, afirma Romilson Alves de Souza, gerente de 
operações da Passarelli. Nas fases Líquida e Sólida, atividades 
complexas na obra exigiram das equipes de engenharia um pro-
fundo estudo de soluções adequadas ao projeto da ETE Barueri. 
As principais construções da obra incluíram: Canal de Grades, 
Caixas de Areia, Decantadores Primários, Edifício dos Compres-
sores, Tanques de Aeração, Decantadores Secundários, Gradea-
mento de Lodo Primário, Adensadores por Gravidade e Gradea-
mento de Lodo Secundário. 

MND no Rio de Janeiro 
Na cidade do Rio de Janeiro, a Construtora Passarelli aplicou 

tecnologia importada para obras de escavação de túneis com a uti-
lização da máquina Shield no Método Não Destrutivo (MND). 
A tecnologia, denominada ‘Bolsões Geotêxteis’, proporciona inú-
meros benefícios durante a obra, como economia do consumo de 
água e sua reutilização nas escavações; a diminuição do volume 
de terra retirada dos túneis e posteriormente descartada; a dimi-

Bolsão geotêxtil utilizado pela Passarelli
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nuição do custo do frete dos resíduos transportados para aterros, 
além de praticamente eliminar o lançamento da lama nos aterros 
sanitários. “O reaproveitamento da água gera uma economia não 
só para a obra, mas também para o meio ambiente. O sólido re-
sidual resultante da floculação também diminui seu volume após 
a água ser retirada. Isto faz com que menos material seja enviado 
para aterros e menos caminhões sejam utilizados para a retirada, 
diminuindo custo do frete, consumo de combustível e emissão 
de gás carbônico pelos veículos. É realmente uma solução muito 
importante para o meio ambiente”, afirma Cássio Penteado Ser-
ra Neto, Gerente da Passarelli responsável pela obra do Coletor 
Tronco Cidade Nova.

A empresa está utilizando a tecnologia na obra do Coletor 
Tronco Cidade Nova, onde irá instalar o coletor para captação do 
esgoto sanitário dos bairros da Cidade Nova, Centro, Catumbi, 
Rio Comprido, Estádio e Santa Tereza. Todo o esgoto captado 
será levado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto 
de Alegria (ETE Alegria). O uso da tecnologia já gerou à cons-
trutora economia de 85% do volume no consumo de água ini-
cialmente previsto, além de reter 60% do volume de resíduos que 
seriam descartados. 

O término da obra está previsto para setembro de 2018. O Co-
letor Tronco Cidade Nova beneficiará 163 mil moradores e dimi-
nuirá a quantidade de esgoto lançado na Baía de Guanabara em 700 
litros por segundo. “Esta solução, desenvolvida por nós, demonstra o 
compromisso socioambiental do Grupo Passarelli com a sociedade. 
Buscamos, de forma permanente, soluções tecnológicas que possam 
contribuir com a gestão responsável, a economia de recursos e a efi-
ciência do processo construtivo”, afirma Hugo Passarelli Scott, presi-
dente do Grupo Passarelli. Vlamir Petrelli, Superintendente da uni-
dade de negócios HBSP da Shield, que realiza a escavação de túneis 
em obras da Construtora Passarelli, reforça que a solução aprimora 
ainda mais o sistema do ponto de vista ambiental.

Prêmio na China 
A Passarelli conquistou na China o Prêmio Internacional 

“No Dig Annual Awards”, edição 2016, promovido pela The In-
ternacional Society For Trenchless Technology (ISTT), entida-
de que reconhece e premia os principais projetos mundiais de 
construção civil que são realizados pelo Método Não Destrutivo 
(MND). A cerimônia de premiação acontece no mês de outubro 
em Pequim, capital do país asiático. A construtora é a primeira la-
tino-americana a receber o prêmio após concorrer com 40 outros 
projetos mundiais. 

A obra campeã é a linha de recalque projetada para ligar o sis-
tema de bombeamento da Estação Elevatória André Azevedo, em 
Copacabana, até o Emissário Submarino de Ipanema. A linha é 
pressurizada com tubos de concreto de 59 polegadas, a 7,5 me-
tros de profundidade, com comprimento de 915 metros, dividi-
dos em três trechos, sendo um deles com 675 metros. Por causa 
da grande população em dois dos principais bairros do Rio de 
Janeiro, a utilização da tecnologia MDN mostrou-se eficaz por 
superar vários obstáculos, como, por exemplo, a escavação de 
menos poços de serviço do que previamente planejado e o cui-
dado extremo com as inúmeras interferências de diversas conces-
sionárias e linhas de energia já instaladas no subsolo do bairro. 

“É motivo de muito orgulho e satisfação recebermos este prêmio, 
principalmente por ter sido uma obra de grandes desafios técnicos, 
que, com muita competência, os profissionais da Passarelli consegui-
ram superar”, afirma Vlamir Petrelli, superintendente de unidade da 
HBSP Shield, empresa do Grupo Passarelli, que atuou na construção 
da linha de recalque utilizando-se do Shield, a máquina que escava os 
túneis sem a necessidade de uso de explosivos. “Além disso, a tecno-
logia Shield garante o menor impacto possível nas áreas onde realiza 
suas obras e assegura um processo sustentável em cada uma delas”, 
afirma Hugo Passarelli Scott, presidente da Passarelli. 

TECNOGERA

Mini-usina para a Sabesp no Alto Tietê
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) contratou a Tecnogera – empresa especializada em so-
luções completas em energia temporária – para instalar uma mi-
ni-usina geradora de energia em uma estação de bombeamento 
de águas do Sistema Rio Grande para o Alto Tietê. 

A unidade tem potência instalada de 14 MVA, já está em ope-
ração na interligação Rio Grande-Taiaçupeba, em Ribeirão Pires, 
na Grande São Paulo, e tem como objetivo aumentar a segurança 
hídrica da RMSP. Como são movidos a gás, eles têm menor im-
pacto ambiental e baixa emissão de ruídos.

Os geradores usados na transposição são da Siemens, que re-
alizou a venda para o projeto desenvolvido pela Tecnogera para 
atender à demanda da Sabesp. “O uso de geradores a gás faz parte 
da estratégia da Tecnogera em oferecer motores menos poluen-
tes. Como a nossa tecnologia ainda está em desenvolvimento, 
para esse projeto contamos com o apoio da Siemens como forne-
cedora”, diz Abraham Curi, CEO da Tecnogera. 

A interligação entre os dois sistemas (Rio Grande e Alto Tie-
tê) foi uma das principais intervenções do governo paulista para 
combater a crise hídrica que afetou o estado em 2014. A parceria 
entre a Siemens e Tecnogera irá gerar a energia necessária para 
mover grandes volumes de água por meio de duas adutoras de 
mais de 10 km de extensão. Depois disso, a água ainda segue pelo 
fluxo natural do córrego Taiaçupeba-Mirim por mais 11,5 km até 
chegar à represa. A energia disponibilizada pelos geradores da 
Tecnogera é capaz de bombear um volume de 4 mil litros de água 
por segundo. Além dos grupos geradores, o projeto da Tecnogera 
envolve uma solução completa para a necessidade da Sabesp, in-
cluindo serviços de comissionamento e manutenção preventiva.

PIERALISI

Sistema compacto de  
desidratação de lodo

Comercializadora de decanters centrífugos para separação 
líquido- sólido, a Pieralisi lançou um sistema compacto de desi-
dratação de lodo durante a feira da Assemae, realizada em junho 
deste no na cidade paulista de Campinas. O sistema atende a di-
versos segmentos, entre eles os que tratam de lodo de efluente 
municipal, lodo de efluente industrial, efluente de purificadores 
de água, lodo de biogás, águas residuais galvanizadas e estrume 
de porco. 

De acordo com a engenheira Estela Testa, CEO do grupo Pie-
ralisi, a empresa desenvolveu o projeto e se dedica à produção 

Sistema desenvolvido pela Tecnogera
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de Skids e Racks para desidratação de lodo em Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE), Estação de Tratamento de Água (ETA) 
e Estação de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI), com o 
foco na redução de custos e prazos para a instalação do sistema, 
a eliminação do prédio para desidratação de lodo e montagens 
eletromecânicas no canteiro de obras. “O destaque nesse siste-
ma – explica Estela - é o Decanter para desidratação de lodo que 
ocupa menos espaço, gera economia por não precisar da troca de 
peças dificilmente encontradas no mercado nacional, elimina as 
partículas por força centrifuga, removendo partículas inferiores a 
5 micra, entre outras vantagens”.

Outro ponto destacado pela CEO é a utilização de área reduzida 
para implantação do sistema, o que não gera custos com obras civis. 
A empresa dispõe de todos os equipamentos para fornecimento, o 
que garante mais segurança para a empresa que contrata o serviço. 

O sistema compacto da Pieralisi inclui Decanter para desidra-
tação de lodo; Tanque de preparo e dosagem de polímero; Bom-
ba para dosagem de polímero; Bomba para alimentação de lodo; 
Bomba booster para água de diluição; Tanque bomba para retor-
no do clarificado; Rosca para transporte de lodo desidratado e 
Painel de força e comando. 

VEOLIA

Sistema remove até 99% das algas
A Veolia Water Technologies desenvolveu um sistema que faz 

parte de uma nova geração de equipamentos para tratamento de 
água e efluentes denominados Spiflow Pack. Estes equipamentos 
operam através de flotação por ar dissolvido (DAF) em unidades 
modulares. 

Segundo a empresa, a tecnologia elimina até 99% das algas, 
aproximadamente 50% do material orgânico e acima de 90% de 
óleos e hidrocarbonetos livres durante o processo de pré-trata-
mento de estações de dessalinização. As unidades modulares têm 
capacidade hidráulica de até 645 m³/h e são de baixo custo ope-
racional e de energia. São capazes de produzir água de processo 
e água potável de alta qualidade, após o tratamento de águas de 
superfície e de águas subterrâneas.

O sistema Spidflow Pack é utilizado em unidades de trata-
mento de efluentes na separação dos sólidos e na clarificação dos 
efluentes pós-reatores MBBR. Seu condicionamento pode ser as-
sociado aos produtos da linha de químicos Hydrex (séries 3.000 
e 6.000) para potencializar a operação. 

O Spidflow Pack é um sistema compacto, flexível, móvel, fácil 
de ser configurado e pode ser adaptado a vários tipos de aplicação 

e tamanho de operações - pequenas, médias e grandes. “A Veolia 
Water Technologies está presente nesse mercado com muitas re-
ferências, inclusive visando o reúso de água. Por isso, este é um 
dos principais focos de atuação no mercado brasileiro, nas áreas 
municipais e industriais”, comenta Luiz Abrahão, gerente Latam 
de aplicação e tecnologias da Veolia Water Technologies. 

Estação compacta de desidratação de lodo da Pieralisi

Veolia Spidflow Pack

TECNIPLAS 

Tanques mais resistentes a tornados 
“Nos últimos anos, houve a formação de corredores de torna-

dos na Região Sul. A força do vento também é muito intensa no 
estado de São Paulo, com destaque para as cidades de Sorocaba, 
Itu e Indaiatuba”. A afirmação é de Gerson Vieira, gerente de en-
genharia da Tecniplas, empresa especializada em tanques e equi-
pamentos de compósitos em PRFV (Plástico Reforçado com 
Fibras de Vidro), para realçar a preocupação de empresas que uti-
lizam tanques em suas operações. Com as mudanças climáticas, 
as rajadas de vento têm alcançado quase 200 km/h e podem da-
nificar ou até arrancar os reservatórios das suas bases, causando 
enormes prejuízos financeiros e colocando muitas vidas em risco.

Vieira diz que para evitar ocorrências relacionadas ao vento 
os fabricantes dos reservatórios devem estar atentos às informa-
ções das isopletas que constam na norma NBR-6123 – “Forças 
devidas ao vento em edificações”. “Mas a norma é de 1988 e de 
lá para cá aconteceram diversas alterações nas isopletas de ven-
tos no Brasil”. Daí porque, ressalta Vieira, o fornecedor do tanque 
deve levantar todos os dados antes do início do projeto. “Às ve-
zes, a região não está sujeita a forças de vento tão intensas, mas o 
tanque será instalado numa área alta e bastante aberta, situação 
comum em fornecimentos para condomínios. Em outros casos, 
as rajadas são constantes, mas o equipamento ficará dentro de um 

Tanques da Tecniplas fabricados em PRFV
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galpão. Por isso é fundamental ter em mãos todas as informações 
antes de começar o trabalho”, explica o gerente de engenharia da 
Tecniplas.

Após a etapa de identificação de riscos, a Tecniplas projeta os 
tanques sujeitos a cargas de ventos com a adição de áreas de re-
forço, o que os protege contra as pressões externas e evita amas-
samentos que podem danificar a sua estrutura. Em comparação 
aos reservatórios convencionais, os tanques projetados para atuar 
em áreas com altas cargas de vento têm preço, em média, 15% su-
perior. “É uma despesa adicional que vale a pena, pois os reparos 
podem custar muito caro, isso quando não ocorre a perda total 
do equipamento”.

Entre os vários fornecimentos da Tecniplas para empresas que 
sofrem com as elevadas cargas de vento, Vieira menciona alguns pro-
jetos para a Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) 
e Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). 

AUTOMAÇÃO 

Vector em projeto de  
integração do São Francisco 

Para minimizar o sofrimento e as dificuldades que a seca tem 
causado na região Nordeste, o Governo brasileiro tem investido 
no Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), que bene-
ficiará 12 milhões de pessoas em 390 localidades nos estados de 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de 294 
comunidades rurais às margens dos canais.

O plano consiste em dois eixos de distribuição de água: o Leste, 
com 217 km de extensão, e o Norte, com 260 km. Para prover água 
por esses 477 km de canais, muita tecnologia teve que ser implanta-
da para a operação conjunta de sistemas elétricos, de telecomunica-
ções, centrais de controle, estações de bombeamento, entre outros.

Dentro desse escopo, um dos destaques foi o fornecimento 
feito pela Vector Engenharia e Sistemas de Automação. De acor-
do com Matheus Pereira, Analista de Gestão da empresa, a Vec-
tor foi responsável pela implantação do Sistema de Automação 
(SDSC) e Sistema de Telecomunicações nas unidades do Trecho 
V do Eixo Leste, que compreende seis Estações de Bombeamen-
to (EB’s) com potência total de 50,8 MW, 10 Estruturas de Con-
trole (EC’s - Comportas) e 12 Tomadas D’Água de Uso Difuso 
(TUD’s), e também nas unidades dos Trechos I e II do Eixo Nor-
te, contemplando três EB’s com potência total de 54,22 MW, 8 
EC’s e 12 TUD’s.

Pereira relata que coube ainda à Vector os testes e comissiona-
mento do sistema elétrico e o apoio à coordenação dos testes ne-
cessários para a partida das EB’s, “promovendo a integração das 
atividades entre todas as empresas e fornecedores envolvidos, a 
fim de compatibilizar o cronograma de partida das estações com 
as metas estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional”.

Nos últimos 10 meses, as obras do Eixo Leste foram acelera-
das e as águas do Rio São Francisco já estão no estado da Paraíba. 
“Nesse esforço do Governo Federal em acelerar as obras do Eixo 
Leste, a Vector realizou a partida de quatro EB’s em dois meses”, 
detalhou o Analista de Gestão.

Fundada em 1991, a Vector é especializada em projetos, so-
luções e obras de automação e elétrica para os segmentos de sa-
neamento básico, sistemas hídricos, óleo e gás, meio ambiente e 
energia elétrica para empresas públicas e privadas. 

ESGOTO 

Yara fornece nutriente  
minero-biológico à Sabesp

A Yara venceu licitação para fornecer, pelo período de um ano, 
o nutriente mineral e biológico Nutriox para a rede de esgoto de 
dez cidades paulistas atendidas pela Sabesp. O produto é aplica-
do em estações de tratamento de águas residuais e atua na elimi-
nação do gás sulfídrico (H2S), gás tóxico presente em esgotos, 
potencialmente inflamável, corrosivo e com alto teor de odor. 

O contrato prevê a aplicação de duas mil toneladas de Nutriox 
nas cidades de Campos do Jordão, Cubatão, Mongaguá, São João 
da Boa Vista, Serra Negra, Divinolândia, Itatiba, Itupeva, São 
Manoel e Bananal. “A aplicação do Nutriox no sistema de esgoto 
da Sabesp tem impacto direto na qualidade de vida da popula-

ção, ao eliminar o odor na região e evitar o risco de exposição do 
público ao sulfeto de hidrogênio”, diz Marcio Manzione, gerente 
Comercial responsável pela área de Tratamento de Efluentes da 
Yara Brasil. 

Após vencer a licitação da Sabesp, a Yara já negocia o forneci-
mento de Nutriox para outras concessionárias do setor em outros 
estados. Além da utilização em estações de tratamento de esgo-
tos, o produto também é largamente aplicado em indústrias de 
papel e celulose, óleo e gás, frigoríficos, petroquímica e bebidas.

TECNOLOGIA 

Fossa Séptica Biodigestora  
ajuda Semiárido

Desenvolvida pela Embrapa Instrumentação (São Carlos, SP) 
há pouco mais de 15 anos, a Fossa Séptica Biodigestora agora faz 
parte da política pública do Ministério das Cidades. A tecnologia 
foi definida como referência no Programa Nacional de Habita-
ção Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Os agricultores familiares e trabalhadores rurais podem re-
ceber subsídio para construção ou reforma de banheiro e instala-
ções sanitárias, desde que o tratamento do esgoto gerado ocorra 
de acordo com um dos modelos definidos na Portaria 268, de 22 
de março deste ano.

Analista de infraestrutura da pasta, Marcelo Barreto Martinia-
no diz que o valor adicional de R$ 2.500,00, previsto no progra-
ma para a construção de cisternas ou de soluções de tratamento 
de efluentes é um benefício específico para os produtores da re-
gião do Semiárido, onde a deficiência nessa área é maior. “A meta 
do programa é atender a 35 mil unidades rurais em todo o País”, 
explica Barreto.

Nutriox ajudará a eliminar o gás sulfídrico

Equipe da Vector
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A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão anali-
sando propostas encaminhadas por entidades privadas sem fins 
lucrativos e órgãos públicos representantes dos agricultores fami-
liares. Após isso será feita uma seleção final do Ministério das Ci-
dades para a liberação dos recursos para as propostas seleciona-
das. A expectativa é que a relação dos beneficiados seja divulgada 
até o fim de junho. De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE – PNAD 2013), o Brasil possui 
cerca de 29,8 milhões de habitantes morando na área rural e co-
munidades isoladas, sendo que apenas 22% têm acesso a serviços 
adequados de saneamento básico e cerca de 5 milhões de brasi-
leiros ainda defecam ao ar livre. 

“Infelizmente o Brasil ainda apresenta um grande déficit de 
coleta e tratamento de esgoto no meio urbano, e no meio rural 
essa carência é ainda muito mais dramática. Por isso, a trans-
formação das fossas sépticas biodigestoras em política pública, 
acompanhada de iniciativas no âmbito dos estados e dos municí-
pios, pode ter um efeito muito positivo, pois se trata de uma tec-
nologia de baixo custo e fácil implementação”, explica o diretor 
de Pesquisa & Desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martin 
Neto. “Na medida em que os munícipios fortalecerem a necessi-
dade de promover o saneamento básico no meio rural por meio 
de uma lei, uma obrigação, ou de uma recomendação muito forte, 
será uma vitória importantíssima”, acrescenta Martin Neto.

EFLUENTES 

Novos modelos de difusores de ar 
A aQuamec e a Gummi Jaeger Aeration, trouxeram para o 

mercado brasileiro os três modelos de difusores de ar OxyTube, 
OxyDisc e OxyStrip. Os equipamentos são desenvolvidos pela 
Gummi, fabricante norte-americana de difusores de bolha fina, 

para sistemas de tratamento municipais e industriais. Entre as 
vantagens dos equipamentos estão a facilidade de instalação, alta 
eficiência, redução de custos e controle de odores no tratamento 
de efluentes.

Os difusores de ar OxyDisc são para tratamento biológico 
para efluentes municipais e industriais, possuem sistemas contí-
nuos ou intermitentes e instalação fixa. Já o modelo difusor de 
ar OxyTube, além das mesmas características, pode ter sua ins-
talação fixa ou removível em rack com içamento via tubo guia. 
Para o OxyStrip, também é possível uma instalação em cadeias 
oscilantes. “A legislação ambiental é bastante restritiva quanto 
aos padrões de descarte do efluente tratado no corpo receptor, o 
que inevitavelmente determina o uso de processos aeróbios que 
apresentem alta eficiência na remoção de DBO e nitrogênio amo-
niacal; além de outros complementares. Entretanto, com o alto 
custo da energia elétrica, é imprescindível a adoção de sistemas 
mais eficazes. A economia resultante com o retrofit de uma planta 
ou na implantação de uma ETE bem dimensionada e instalada, 
paga o investimento inicial em poucos meses”, comenta Sonia 
Mucciolo, Especialista em Processos da aQuamec.

ABB 

Inversor para fluxo de  
água em bombeamento 

A ABB Brasil está lançando o inversor ACQ580 voltado para o 
segmento de águas e saneamento. O equipamento foi apresentado 
para clientes e parceiros na fábrica de Sorocaba (SP). Segundo Ro-
drigo Teixeira, gerente do segmento da ABB Brasil, o País perde o 
equivalente a R$ 8 bilhões anuais com perdas no sistema hídrico.

O inversor ACQ580 irá garantir o fluxo de água durante o bom-
beamento, segundo a empresa. O equipamento é indicado para 
companhias de tratamento de água e esgoto, usinas de dessaliniza-
ção e ambientes de irrigação. O principal benefício é uma operação 
estável e ininterrupta 24 horas por dia, com eficiência energética e 
consequente redução de custos. “É possível visualizar a economia 
energética através da calculadora de energia integrada e o inversor 
permite controlar qualquer tipo de motor”, explica Teixeira. 

James Chalmers, gerente global do segmento de água e águas 
residuais da ABB e Alfred Wehrle, responsável global pela área de 
drives de média tensão do segmento, participaram do lançamento. 
Os executivos abordaram os benefícios e recursos do novo inver-
sor, além de fornecer recomendações sobre drives para cada apli-
cação. Os convidados ainda conheceram um case da companhia de 
prevenção nas perdas do sistema hídrico, além de fazer uma visita 
guiada na fábrica de drives de média e baixa tensão e painéis. 

BIOREMEDIAÇÃO 

Ramboll apresenta casos de sucesso 
A Ramboll, empresa de consultoria especializada em engenha-

ria e projetos multidisciplinares, destacou dois casos de sucesso 

Fossa Séptica desenvolvida pela Embrapa

A Gummi-Jaeger Aeration é representada pela aQuamec no 
Brasil e apresentou seus equipamentos, durante o roadshow pro-
movido em março. O evento passou por seis capitais do Brasil e 
contou com a participação de mais de 600 profissionais do setor, 
mostrando o que existe de mais moderno em equipamentos para 
saneamento, como unidades compactas para tratamento prelimi-
nar, aeradores e difusores de ar, desinfecção, potabilização, des-
salinização, filtração por membranas, entre outras soluções para 
ETAs (Estações de Tratamento de Água), ETEs (Estações de 
Tratamento de Esgoto) e reuso.

Difusores de ar da linha OxyDisc

ACQ 580, inversor da ABB
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em gestão ambiental brasileiros no 4º Simpósio Internacional so-
bre Biorremediação e Tecnologias Ambientais Sustentáveis, em 
Miami (EUA). 

Gustavo Dorota C. de Mello, gerente da Ramboll, apresentou 
dois cases de sucesso realizados pela empresa no Brasil: “Otimi-
zação de Engenharia em Sistema de Extração de Vapores (SVE)”, 
e “Abordagem de Biorremediação Integrada para Compostos 
Clorados em um Site Complexo”. O primeiro caso aborda aspec-
tos técnicos da implantação de um sistema de remediação em um 
centro comercial de mais de 5.000 m2, “onde 30% da área estava 
impactada com a presença de gás metano há alguns anos, pois o 
local foi construído em uma área de um antigo aterro clandestino. 
Fizemos a implantação de 17 sistemas de extração entre 2011 e 
2012 para retirar o gás do subsolo e hoje, depois de cinco anos, 
as concentrações de metano no subsolo estão sensivelmente me-
nores, refletindo um maior controle do risco da intrusão de gás”, 
segundo Mello.

Ele acrescenta que, com a estabilização das emissões de me-
tano na área, foi constatada a oportunidade de otimizar os sis-
temas de extração em 2015, com obras precisas de engenharia 
– alterações nas rotações dos sopradores, interligações de tubu-
lações e desligamentos estratégicos de alguns sistemas, sempre 
acompanhados de um monitoramento contínuo dos resultados 
das alterações. “Estas melhorias garantiram, além dos benefícios 
socioambientais, uma economia de mais de 20% no consumo de 
energia para o cliente. Este valor é significativo, considerando-se 
que os mecanismos SVE trabalham 24 horas por dia, sete dias por 
semana”, ressalta o especialista da Ramboll. O desligamento to-
tal dos sistemas de extração ocorrerá gradativamente, sendo que 
as previsões atuais indicam um tempo máximo de operação por 
mais cerca de cinco anos.

O segundo caso trata dos diferentes estágios e etapas de uma 
biorremediação em uma área com água subterrânea contaminada 
de uma grande indústria no Brasil (terreno de 22 mil m2). O pri-
meiro passo é a realização de testes de tratabilidade com amostras 
de solo e água; depois é preciso realizar um ensaio-piloto em par-
te da área para comprovar a eficácia do processo. Na sequência é 
feita a implementação do sistema de remediação em larga escala, 
contemplando toda a área de interesse. “A biorremedição é um 
processo lento e sustentável, com boas vantagens em longo pra-
zo, sendo que os primeiros resultados podem ser verificados em 
seis meses e a conclusão pode ocorrer entre três e cinco anos, em 
média. No caso específico desta indústria, o projeto teve início 
em 2011 e, atualmente, já se verifica diminuição de 50% na área 

afetada e de 80% na presença dos clorados no perímetro ainda 
em tratamento (10.000 m2)”, esclareceu o palestrante.

Segundo Eugenio Singer, presidente da Ramboll no Brasil, a pre-
sença no simpósio internacional foi estratégica para a empresa, por-
que o evento reunia os principais especialistas e empresas atuantes 
na área de gestão ambiental em âmbito global. “Nossa participação 
nos permitiu apresentar as soluções inovadoras, idealizadas e imple-
mentadas, bem como conhecer metodologias e tecnologias que são 
referências mundiais”, afirma Eugenio Singer.

ABASTECIMENTO 

Enfil fornece sistema de  
água para Brasília 

A Enfil S/A. Controle Ambiental venceu licitação promovida 
pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 
(Caesb) para projetar e montar sistema de captação e tratamento 
de água emergencial no Lago Paranoá (DF). “O projeto vai utili-
zar o sistema de ultrafiltração por membranas, que permite mui-
to maior velocidade na implantação, com o uso de skids (kits), e 
vem tendo uso crescente no mundo, pela rapidez na instalação e 
por possibilitar a obtenção de água com as melhores característi-
cas de potabilidade”, explica Franco Tarabini Jr, sócio diretor da 
empresa. O contrato tem valor de R$ 42 milhões (15% abaixo do 
preço teto) com prazo de instalação de oito meses. No Brasil, essa 

tecnologia só foi utilizada pela Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo (Sabesp) em 2014 – no auge da crise 
hídrica - que obrigou a uma redução no fornecimento. 

A situação brasiliense é similar à enfrentada por São Paulo, 
por causa da forte seca e falta de recursos hídricos. A Caesb teve 
que lançar mão de uma reserva valiosa, o Lago Paranoá. Para en-
frentar o problema em curto prazo, a montagem da unidade de 
ultrafiltração é a única alternativa para ter o sistema em funciona-
mento. O fornecedor das membranas é a Dow Química, que não 
mediu esforços em conjunto com a Enfil para ter todos os skids 
no Brasil em tempo hábil para montagem dentro do cronograma 
exigido pela Caesb.

Em 2014 a Enfil fechou seu primeiro contrato de ultrafiltra-
ção com a Sabesp para um sistema em Bertioga, em operação 
desde 2015. Atualmente a empresa tem em andamento contra-
tos de saneamento com a Sanepar (PR), e a prefeitura de Pelotas 
(RS), para projeto e construção de instalações convencionais de 
tratamento de esgoto e de água, respectivamente, que estão em 
andamento. 

Eugenio Singer, presidente da Ramboll

ASHLAND

Resinas especiais para  
fabricação de tubos

Unidade de negócios da Ashland especializada em compósi-
tos, a Ashland Performance Materials (APM – Araçariguama) 
desenvolveu uma série de resinas especiais para a fabricação de 
tubos, tanques e estações de tratamento, três das principais apli-
cações de compósitos no mercado de saneamento básico. 

Na área de tubos, o gerente de contas da APM, Evaldo Mota, 
comenta que as resinas são em sua grande parte feitas à base e 
poliéster. “São polímeros que garantem elevados índices de resis-
tência à tração circunferencial e axial. Assim, possibilitam a fa-

Representantes da Enfil e da Caesb assinam acordo
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bricação de tubos tão resistentes quanto os de ferro ou concreto, 
mas bem mais leves, o que reduz o custo de instalação e torna 
os compósitos ainda mais competitivos”. Para tanques, a Ashland 
desenvolveu polímeros de alto alongamento para complementar 
as resinas convencionais de poliéster. 

Essa característica permite a oblatação dos reservatórios, 
processo que consiste em ovalizar e acinturar as seções do tan-
que para que se consiga reduzir o seu diâmetro – assumem o 
formato semelhante ao do número oito. No local de instalação, 
as seções são redimensionadas e, de forma manual, laminadas 
umas sobre as outras. “Sem a flexibilidade típica das resinas de 
alto alongamento, o processo de oblatação não seria possível. 
Trata-se de uma saída muito interessante para o transporte de 
tanques cujos diâmetros ultrapassam 5 m, limite para o tráfe-
go nas rodovias brasileiras”, comenta Mota.

Nas Estações de Tratamento de Água e Esgoto (ETA/ETE), a 
Ashland fornece um repertório de resinas éster-vinílicas por conta do 
contato dos equipamentos com produtos corrosivos, como o ácido 
sulfúrico e peróxidos. “Contam com um largo histórico de aplicações 
bem-sucedidas em ambientes bastante desafiadores, com excelente 
desempenho e baixíssima necessidade de manutenção”. 

A unidade de negócios APM permite ainda a customização 
das resinas de acordo com os processos utilizados pelos trans-
formadores de compósitos. “Dispomos de produtos ajustados 
para trabalhar em todos os equipamentos de fabricação de tubos 
e tanques que operam no Brasil. Mas, caso o cliente apresente 
uma necessidade particular, contamos com estrutura local para 
desenvolver o produto mais adequado à sua demanda”. 
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