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Uma empresa líder em saneamento
e soluções ambientais

Sabesp, empresa de sa-
neamento e soluções am-

bientais do governo do Estado 
de São Paulo, foi fundada há 35 

A
anos para unificar as empresas que então atuavam 
no estado, ganhar escala, e realizar investimentos 
que permitissem atingir elevados índices de aten-
dimento em saneamento (tanto no que se refe-
re a abastecimento de água como na questão de 
coleta, tratamento e destinação final de esgotos e 
efluentes). Hoje, a Sabesp é uma empresa líder em 
saneamento e soluções ambientais, com atuação 
abrangente em todo o território paulista. A grande 
maioria dos municípios paulistas é atendida pela 
Sabesp, restando alguns que ainda administram 
seus próprios sistemas de abastecimento de água e 
esgotos. Pela natureza intermunicipal dos sistemas 
de água e esgoto (que podem abranger diversos 
municípios próximos, pela necessidade de garantir, 
por exemplo, mananciais para abastecimento e lo-
cais para disposição de resíduos finais de tratamen-
to de água e esgoto), a atuação de uma empresa 
como a Sabesp otimiza a operação do sistema de 
saneamento, em uma região ampla, abrangendo 
diversas bacias hidrográficas distintas.

Entre os diversos programas em andamento, 
com investimentos da Sabesp no governo esta-
dual, destacam-se alguns pela sua relevância. O 
Projeto Tietê é um dos maiores programas de sa-
neamento do Brasil, tendo sido iniciado em 1992, 
e estando atualmente em sua 3ª fase. Na 1ª fase, 
foram construídas três estações de tratamento 
de esgotos na Região Metropolitana de São Pau-
lo (RMSP). Na 2ª fase, foram construídos os cor-
respondentes emissários e coletores. E na 3ª fase, 
o programa está sendo expandido para abranger 
a área periférica da região metropolitana, bene-
ficiando a população de baixa renda.

O Programa Córrego Limpo, que complemen-
ta o Projeto Tietê, tem como meta a despoluição 
de mais de 40 córregos da cidade de São Paulo, e 
está sendo executado em parceria com a Prefei-
tura de São Paulo, que atua na transferência de 
moradores desapropriados.

O Programa Onda Limpa investe na captação 
e tratamento de esgoto no Litoral (Sul e Norte) do 
Estado de São Paulo, tendo por meta melhorar a 
balneabilidade das praias. E, naturalmente, tem 
como consequência a melhoria dos índices de 
saúde pública e a queda nas incidências de doen-

ças de veiculação hídrica nas regiões atendidas.
No interior do Estado de São Paulo, a meta é 

a universalização do saneamento, tendo-se como 
exemplo a região de Lins, que chegará a 100% de 
coleta e tratamento de esgotos até o final de 2009.

O Programa Vida Nova, em parceria com as pre-
feituras de São Paulo e São Bernardo, visa proteger 
os mananciais das represas Guarapiranga e Billin-
gs, fundamentais para o abastecimento de água 
da Grande São Paulo. As margens destas represas 
foram ocupadas desordenadamente, nas últimas 
décadas, por habitações de baixa renda, cuja remo-
ção hoje é inviável pelo elevado volume de recursos 
requerido. A solução ambiental factível é investir na 
infraestrutura destes locais, para preservar os ma-
nanciais, o que está sendo feito pela Sabesp, através 
da implantação de sistemas de coleta e tratamento 
de esgotos, para preservar a qualidade da água nas 
represas Guarapiranga e Billings.

Há ainda a expansão da atuação da Sabesp, 
através do modelo de negócios de parcerias pú-
blico- privadas (PPPs), como no caso do Sistema 
Produtor Alto Tietê, cuja produção de água na Es-
tação de Tratamento de Taiaçupeba, será ampliada 
de 10 metros cúbicos para 15 metros cúbicos por 
segundo, através de uma parceria com concessio-
nária privada, liberando recursos da Sabesp para 
investimento em outras áreas prioritárias.

Tudo isto está sendo feito dentro de uma linha 
de busca das melhores soluções ambientais em 
cada caso, de respeito aos requisitos de preservação 
do meio ambiente, e de busca de sustentabilidade. A 
Sabesp tem a liderança do mercado de saneamento 

Obras do Programa Onda Limpa da Sabesp,
litoral sul, Estado de São Paulo

Por Roberto Kochen*

no Brasil, conquis-
tada com respeito 
ao cliente (que so-
mos nós – todos 
somos consumi-
dores de serviços 
de saneamento), e 
preservando a sus-
tentabilidade do seu 
negócio e do meio 
ambiente. A sustentabilidade é aspecto essencial na 
elaboração e execução dos novos projetos da Sa-
besp (de água e esgoto), e na preservação do meio 
ambiente (através de práticas ambientais eficazes, 
da educação ambiental de populações e gerações 
futuras, e outras práticas correlatas). Hoje, sanea-
mento e meio ambiente são interligados de forma 
indissociável, e a Sabesp tem atuado de acordo com 
este princípio.

Naturalmente, com toda esta tecnologia e 
capacidade gerencial instalada, a Sabesp está bus-
cando novos negócios, expandindo sua área de 
atuação, e gerando mais recursos para investimen-
to em saneamento e soluções ambientais nas áreas 
atendidas. Nesta nova fase de negócios, a Sabesp 
fechou contratos de atendimento em saneamento 
com outros estados no Brasil, e também com a ci-
dade de San José, capital da Costa Rica, na América 
Central. A empresa passou a atuar em outras áre-
as relacionadas a meio ambiente, tendo assinado 
protocolo de intenções com o município de São 
João da Boa Vista (para construção de um aterro 
sanitário na cidade), e para o recolhimento de lixo 
domiciliar no município de Águas da Prata.

A água e o meio ambiente saudável tendem a se 
tornar recursos escassos nesta primeira metade do 
século 21, em todo o planeta. Com esta revolução 
transformadora na sua forma de implantar e ge-
renciar projetos, a Sabesp aproxima-se das grandes 
empresas de saneamento do mundo, dinamizando 
sua atuação, e possibilitando às regiões e popula-
ções atendidas ter recursos hídricos e ambientais 
adequados. E ter segurança e tranquilidade nestes 
aspectos tão fundamentais para a vida humana.

* Roberto Kochen é engenheiro civil, presidente e diretor-

técnico da GeoCompany (empresa brasileira de Projetos e 

Consultoria – www.geocompany.com.br), diretor do Depar-

tamento de Engenharia Civil do Instituto de Engenharia e 

professor doutor da Escola Politécnica da USP
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