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TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS: PROJETO ÁGUA LIMPA
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RESUMO: O Programa Água Limpa tem por objetivo recuperar a qualidade das águas interiores
do Estado de São Paulo, através da implantação de obras nos sistemas de esgotamento sanitário de
efluentes urbanos em cidades de pequeno porte. Tem por objetivo melhorar a qualidade de vida e os
indicadores de saúde pública e de desenvolvimento em municípios com até 30.000 habitantes,  que
lançam seus efluentes nos corpos d´água sem tratamento ou com tratamento parcial. O Programa é
uma ação conjunta de Governo, onde o órgão gestor dos recursos hídricos provê assessoria técnica
em todas as fases de implantação das obras; a Secretaria da Saúde fornece os recursos financeiros
(ação saúde / saneamento) e os municípios entram com o projeto, a licença ambiental e a área para
implantação das obras. Dos 140 municípios que possuem os requisitos pré-estabelecidos, 97 estão
sendo atendidos pelo projeto, beneficiando diretamente cerca de 1.500.000 habitantes. Estima-se
que serão retiradas 27.000 toneladas de poluentes dos rios em dois anos.

ABSTRACT:  The Agua Limpa Program (“Clean Water Program”) has the objective to recover the
interior waters’ quality of the State of São Paulo, through the implantation of works in the sewerage
systems (urban efluents treatment). The Project has the objective to improve the life quality, public
health and development indicators in municipal districts until to 30.000 inhabitants, that throw their
efluents in the rivers without treatment, or with partial treatment. The Project is a Government joint
work, where the  DAEE (Government’s entity responsable by the waters resources manegement
provides technical consultantship in all of the phases of implantation of the works; the Secretariat of
Health supplies the financial resources - health / sanitation action,  and the municipal districts
provides executive engeneering project, environmental licenses and the area for implantation of the
works. Of the 138 municipal districts that possess the pré-established requirements, 97 are being
assisted by the Project, benefitting directly about 1.500.000 inhabitants. It is considered that 27.000
tons of pollutant will be removed of the rivers in next two years.

PALAVRAS-CHAVE: recursos hídricos, saneamento, saúde pública.
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1. INTRODUÇÃO

O Programa ÁGUA LIMPA tem por objetivo, além de recuperar a qualidade das águas

interiores do Estado de São Paulo e reverter o quadro tendencial de degradação dos cursos d’água,

melhorar significativamente os indicadores de saúde pública e qualidade de vida, através da

implantação de sistema de afastamento e tratamento de efluentes urbanos, em municípios de

pequeno porte – com população de até 30 mil habitantes, que não são atendidos pela SABESP,

empresa de saneamento do Governo do Estado responsável pela operação dos sistemas de

abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Numa primeira etapa serão abrangidos pelo Programa municípios com até 30.000 habitantes,

que lançam seus efluentes nos corpos d´água sem realizar nenhum tipo de tratamento ou que tratam

parcialmente seus esgotos. Nestas localidades deverão ser implantadas preferencialmente lagoas de

estabilização para tratamento da carga de esgoto, reduzindo sua concentração de resíduos orgânicos

a um nível capaz de ser depurado pelo manancial receptor.

Os dados levantados mostram que cerca de 140 municípios do Estado serão beneficiados

diretamente por essa iniciativa, o que representa em torno de 1.600.000 habitantes. Os efeitos

positivos tenderão a se multiplicar considerando-se a melhoria da qualidade das águas dos

mananciais a jusante do ponto de lançamento de onde se eliminou a fonte poluidora.

O programa foi concebido para ser executado em quatro anos, com ações efetivas a partir de

2.005, tendo como coordenador o DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão

gestor dos recursos hídricos do Estado, em regime de parceria com as administrações municipais.

As Prefeituras são responsáveis pela cessão das áreas, projetos licenciados e, eventualmente, pelas

obras complementares referentes à rede de coleta, coletores tronco e interceptores.

Os recursos financeiros iniciais são provenientes do Tesouro Estadual, pela importância

indutora do Projeto. Serão utilizados recursos a fundo perdido, preferencialmente para a execução

de obras de sistema de tratamento de efluentes urbanos, bem como dos emissários. Novos aportes

poderão ser incorporados através de parcerias com entidades e agentes financiadores do governo

federal e organismos multilaterais de fomento.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS

O diagnóstico de situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo e os estudos do

Programa de Investimentos do Plano Estadual de Recursos Hídricos 2000-2003 mostram que em

termos de abastecimento de água, o Estado apresenta uma cobertura da ordem de 97%, próximo,

portanto, de atingir a universalização do atendimento da população urbana com água potável.
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Nos sistemas de esgotamento sanitário há duas situações distintas. No que se refere à coleta

de esgotos, verifica-se que os índices de atendimento são elevados na maioria dos municípios,

sendo que a cobertura global no Estado atinge um índice de cerca de 79% da população urbana; em

algumas regiões chega a 97%.

No aspecto do tratamento dos esgotos urbanos, entretanto, existe uma grande deficiência,

sendo possível verificar que a maioria dos municípios não possui sistemas de tratamento ou, então,

trata somente uma pequena parcela dos esgotos coletados. O índice de tratamento dos esgotos

urbanos no Estado é de aproximadamente 31% em relação à população urbana total e de 39% em

relação à população atendida com rede de coleta de esgotos.

A maior parte dos esgotos é despejada sem nenhum tratamento nos solos e rios, o que provoca

a contaminação dos recursos hídricos superficiais e dos lençóis freáticos, acarretando a proliferação

de várias doenças, principalmente as de veiculação hídrica, contribuindo muito para a piora de

indicadores de saúde pública e de qualidade de vida.

Ressalte-se, entretanto, que o Governo do Estado vem fazendo pesados investimentos no setor

de modo a reverter esse quadro de degradação. Somente com o Projeto de Despoluição do rio Tietê,

com investimentos da ordem de US $ 900 milhões, a marca de 50% de esgotos tratados na bacia do

Alto Tietê está sendo superada.

Segundo relatório do Conselho de Orientação do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos

Hídricos, observa-se que no período de 1.995 a 2.005 , do total de R$ 237 milhões aplicados pelo

FEHIDRO, cerca de 25%  dos valores financiados se referiram a empreendimentos relativos à

coleta, afastamento e o tratamento de esgotos.

Tais medidas, entretanto, ainda estão longe das metas desejáveis e as cargas poluidoras,

predominantemente de esgotos urbanos, continuam degradando a qualidade dos principais cursos

d’água. Por esta razão, tem sido comum o abandono de mananciais, por causa de poluição,

substituídos por outros mais distantes (em alguns casos com transposição de bacias) e a construção

de barragens de regularização dos cursos de águas.

A SABESP já conta com planos e programas de investimentos nos sistemas de água e

esgotos, aplicados nos municípios por ela atendidos. Os demais, em geral, carecem de orientação e

assistência técnica e financeira, sendo o setor de saneamento básico um dos últimos a merecerem

atenção.

Devido ao porte dos municípios, os poucos recursos de investimento são destinados para as

áreas mais carentes e emergentes, restando muito pouco para o setor de saneamento básico, em

especial para o tratamento de esgotos, que costuma ser um dos últimos aspectos a merecer atenção.
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2.1. Objetivo do Programa

O Programa ÁGUA LIMPA tem como objetivo a atuação supletiva do Estado em

recuperação da qualidade das águas interiores mediante implantação de sistemas de afastamento e

tratamento de efluentes urbanos, preferencialmente por lagoas de estabilização, em

municípios de pequeno porte não atendidos pela SABESP, que hoje não contam com

mecanismos de apoio financeiro e suporte técnico nesse setor.

O Programa abrange todo o Estado de São Paulo, atendendo aos municípios com população

urbana inferior a 30.000 habitantes (figura 1). No total serão cerca de 140 municípios, distribuídos

conforme descrito na tabela a seguir.

Tabela 1 – Previsão de população urbana  a ser atendida até o ano  2.020.

Diretorias de Bacia do DAEE Municípios

abrangidos

População urbana

ano 2000

População urbana

ano 2020

  Baixo Tietê - BBT 34 358.601 451.837

  Médio Tietê - BMT 14 157.176 198.042

 Paraíba do Sul e Litoral Norte - BPB 18 63.102 79.509

 Pardo Grande - BPG 26 400.086 504.108

   Peixe Paranapanema - BPP 37 319.617 402.717

   Turvo Grande - BTG 21 168.007 211.689

 TOTAL 140 1.466.589 1.847.902

Dos 645 municípios do Estado, 280 não são operados pela SABESP. Destes, 194 municípios

são de pequeno porte (menos de 30.000 hab.) e 140 deles não dispõem de serviços adequados de

afastamento e tratamento de esgotos (total ou parcial). Abrangem uma população urbana de quase

1.500.000 de habitantes, segundo o Censo de 2.000. Para um horizonte de 20 anos, a população

atendida chegará aproximadamente a 1.850.000 habitantes.

Foi considerado que os municípios com mais de 30.000 habitantes necessitam tratamentos

metodológicos mais complexos, o que dificulta a modulação de projetos, principalmente devido ao

porte dos sistemas de esgotos, que demandam técnicas de tratamento de efluentes mais avançados

e/ou obras de maior porte e custos mais elevados.

Por esse motivo, o Programa ÁGUA LIMPA estabeleceu como foco principal de atuação os

municípios com até 30.000 habitantes, partindo-se do pressuposto de que nessas condições os

sistemas de tratamento de esgotos são relativamente simples, em geral utilizando lagoas de

estabilização de pequeno porte. A experiência acumulada pelo DAEE na construção de lagoas de

estabilização em pequenos municípios do Estado também atesta essa realidade.



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5

Figura 1 – Abrangência do Programa Água Limpa

O programa procura estender a todas as regiões do Estado essa experiência do DAEE,

realizada através da parceria Estado - Município, com otimização no uso dos recursos

institucionais, materiais, humanos e financeiros de cada uma das partes, semelhante a outros

programas de sucesso comprovado.

Nos empreendimentos mais simples, os projetos de engenharia são elaborados pelos técnicos

do DAEE, com assessoria de consultores em áreas especializadas como mecânica dos solos,

fundações e estruturas. Dependendo da localização do município, pode-se contar também com a

cooperação das Escolas de Engenharia de cidades próximas.

Projetos mais complexos ou de maior porte e serviços especializados, como a elaboração de

projetos detalhados de engenharia, de instalações eletromecânicas, geotecnia, assim como a

execução de obras civis, fornecimento e instalação de equipamentos, são objeto de contratação de

serviços técnicos profissionais especializados.

2.3. Formas de parceria e cooperação

2.3.1. Por conta dos municípios:

A parceria a ser feita com os municípios é muito diversificada, podendo-se destacar as

seguintes:

• Cessão de terrenos, desapropriação, canteiro de obras e apoio logístico e operacional;

• Obtenção de licenciamentos ambientais junto aos órgãos competentes;

   Água Limpa

   Sabesp
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• Operação, manutenção e monitoramento do sistema de esgotos;

• Implantação da rede de coleta básica , coletores tronco e interceptores.

2.3.2. Por conta do DAEE:

São de responsabilidade do DAEE, diretamente ou mediante contratação, as seguintes

atividades, dentre outras:

• Celebração de convênios de mútua cooperação (Estado – Municípios);

• Elaboração direta e/ou contratação de projetos de engenharia referentes a emissários,

interceptores, linhas de recalque, elevatórias e sistemas de tratamento de esgotos sanitários;

• Assessoria na elaboração de requerimentos para obtenção de licenciamentos, análise das

propostas técnicas, fiscalização dos serviços e obras contratadas;

• Contratação, quando necessário, de serviços especializados com consultores;

• Assessoria na realização de licitações, julgamento de propostas, administração e

gerenciamento dos contratos associados aos projetos e sub-projetos;

• Gestão do Programa como um todo.

2.4. Metas Globais

As metas globais estabelecidas para o Programa ÁGUA LIMPA compreendem a implantação

de sistemas de afastamento e tratamento de esgotos urbanos de modo a atingir o índice de 100% de

tratamento nos municípios objeto do Programa, num período de quatro anos. O horizonte de projeto

adotado é de 20 anos.

3. AÇÕES PREVISTAS  E RECURSOS NECESSÁRIOS

O Programa ÁGUA LIMPA tem um custo estimado em R$ 200.000.000,00 (duzentos

milhões de reais) e é constituído pelas  seguintes ações :

• Gerenciamento geral, detalhamento do Programa, elaboração de projetos de engenharia e

apoio técnico ao licenciamento e às Prefeituras

• Execução das obras de emissários, elevatórias, linhas de recalque, ETEs e outras obras

complementares

• Treinamento e capacitação técnica do pessoal  das Prefeituras para operação e manutenção

Os recursos financeiros previstos para essas atividades estão descritos na tabela 2.
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Tabela 2 – Ações e Recursos Financeiros

AÇÕES PREVISTAS
R$

Detalhamento do PROGRAMA e Contratação e/ou elaboração de projetos de
engenharia compreendendo: emissários, linhas de recalque, elevatórias,
sistemas de tratamento de esgotos sanitários  preferencialmente mediante
lagoas de estabilização, apoio à obtenção de licenciamentos e Gerenciamento
Geral em apoio a todas as fases do Programa Água Limpa.

9.000.000,00

Execução de obras de sistemas de afastamento e tratamento de esgotos
sanitários – preferencialmente lagoas de estabilização, em cerca de 140
municípios abrangidos pelo projeto, incluindo licitações, contratação e
acompanhamento dos contratos.

190.000.000,00

Treinamento e capacitação técnica de funcionários dos municípios
contemplados pelo programa, de forma que as prefeituras possam dar
continuidade aos serviços de operação, manutenção e monitoramento do
sistema.

1.000.000,00

TOTAL – (período 2005 / 2008) 200.000.000,00

4. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

O Programa ÁGUA LIMPA foi previsto para ser implementado em quatro anos, conforme

mostra o cronograma a seguir:

Tabela 3 - Cronograma

 Fase Atividade 2005 * 2006* 2007 2008

1
Gerenciamento Geral, Detalhamento do Programa, Elaboração de projetos

de engenharia e  apoio técnico ao Licenciamento e às Prefeituras

9.000.000,00>>> 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

2
Execução das Obras de emissários, elevatórias, linhas de recalque, ETEs e

outras obras complementares

190.000.000,00 >>> 65.000.000,00 38.200.000,00 44.400.000,00 42.400.000,00

3
Treinamento e capacitação técnica do pessoal  das Prefeituras para operação

e manutenção

1.000.000,00 >>> – – 500.000,00 500.000,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

(R$/ano)
66.000.000,00 40.200.000,00 46.900.000,00 46.900.000,00

      * Tesouro do Estado – Investimento consolidado – Obras/Ações em andamento/concluídas
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5. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PROGRAMA ÁGUA LIMPA

O Programa ÁGUA LIMPA foi concebido para ser implementado com recursos oriundos

das seguintes fontes:

5.1.Tesouro do Estado

É a principal fonte de recursos financeiros para o Programa, para sinalizar aos Municípios e à

comunidade, a vontade política do Governo do Estado e a sua capacidade indutora de

desenvolvimento das cidades, com geração de emprego e renda e melhoria dos indicadores de saúde

pública. Trata-se de item orçamentário clássico do DAEE, onde está o Programa de Atendimento

aos Municípios.

Estes recursos podem ser utilizados na contratação de projetos e obras de infraestrutura no

campo dos recursos hídricos. Esta rubrica tem sido utilizada, normalmente, para convênios com os

municípios para repasse de recursos financeiros, apesar de ter tramitação demorada, pois cada caso

depende de autorização expressa do Governador, uma vez que os recursos, em geral,  estão

contingenciados.

Os recursos disponíveis, no entanto, não são suficientes para atender a demanda, havendo

sempre a necessidade de reforços financeiros. Como forma de proporcionar continuidade à

implantação de obras de afastamento e tratamento de esgotos, o DAEE criou o Projeto ÁGUA

LIMPA, como uma ação específica  no PPA 2004-2007, dentro do Programa  3905 – “Água e

Desenvolvimento”.

Com base nas análises do Governo sobre a implantação dos Programas do Plano Plurianual de

Investimentos – PPA – 2004/2007, o AGUA LIMPA foi eleito um dos 47 programas estratégicos

do Governo do Estado, com gerenciamento intensificado durante os anos de 2005/2006, com regras

específicas para alocação de recursos, de forma a atingir as metas propostas para os respectivos

projetos/programas. Os gerentes de cada projeto foram nomeados diretamente pelo Governador do

Estado, demonstrando a vontade política do Governo para a consecução dos objetivos propostos.

5.2.Tesouro Municipal

Embora os municípios abrangidos pelo Programa ÁGUA LIMPA sejam de pequeno porte,

seria desejável que recursos das Prefeituras Municipais fossem também incluídos como

contrapartidas do projeto. Recursos como: veículos de apoio e combustíveis, operadores de

máquinas, hospedagem temporária na cidade e contratação de serviços locais, apoio logístico e

operacional, canteiro, água e energia elétrica, dentre outras, poderiam ser de responsabilidade total

ou parcial dos municípios.
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Embora reconhecendo as dificuldades financeiras da grande maioria dos pequenos

municípios, admitiu-se, para efeitos do dimensionamento da parceria, que além de projetos,

licenças, terrenos e desapropriações que correriam por conta dos municípios, cada um deles teria

condições de arcar com o equivalente a pelo menos R$ 30.000,00 por ano, em média, durante os 3

últimos anos de duração do projeto.

Gestões nesse sentido junto às prefeituras deverão ser conduzidas simultaneamente à

implementação do Programa ÁGUA LIMPA, podendo ser, inclusive, um dos critérios de

priorização das ações. Embora esse critério não exclua nenhuma cidade do projeto, aqueles

municípios que oferecerem uma maior contrapartida poderão ter prioridade no atendimento pelo

Programa, justamente para se diminuir investimentos iniciais e maximizar os benefícios dos

investimentos feitos com recursos do Tesouro do Estado, caracterizando, de fato, a parceria

Estado-Município.

O Programa ÁGUA LIMPA poderá, a qualquer tempo, ser estendido a um maior número de

municípios mediante obtenção de novos recursos das seguintes fontes:

5.3. Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos -  FEHIDRO

O FEHIDRO conta anualmente com recursos de investimento da ordem de R$ 40 milhões.

Embora as fontes de recursos que alimentam o Fundo estejam definidas em Lei (7.663/91), hoje o

aporte é feito por parte da compensação financeira paga pelo setor elétrico ao Tesouro do Estado.

Entretanto, na prática,  esses recursos já possuem destinação planejada, sendo distribuídos

anualmente para cada um dos 21 Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de São Paulo, que

priorizam  de forma descentralizada sua aplicação, num valor médio da ordem de R$ 2,0 a R$ 2,5

milhões anuais por colegiado.

Os recursos hoje disponibilizados pelo FEHIDRO, anualmente, são suficientes apenas para

investimentos da ordem de R$ 150.000,00, ideal para estudos, projetos, planos diretores e obras de

pequeno porte.

A elaboração de projetos e obras do ÁGUA LIMPA teria que competir com outras demandas

negociadas nos Comitês de Bacias, correndo-se o risco de não serem priorizados nos CBH´s para

fins de financiamento pelo FEHIDRO. Uma campanha de esclarecimento junto aos Comitês e

Prefeituras poderia diminuir, ou até eliminar, esse risco. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos

– CRH poderia direcionar os investimentos por meio de resolução. Mas isso depende de

negociações e acordos, nem sempre factíveis.

Espera-se que os Comitês de Bacia Hidrográficas sejam também parceiros do projeto ÁGUA

LIMPA, comprometendo-se com metas de recuperação de qualidade dos cursos d’água, previstas no

Plano Estadual de Recursos Hídricos, destinando, por exemplo, uma parcela de seus recursos de
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investimentos para atingir essa meta. Se essa parcela for da ordem de 10%, já representaria cerca de

R$ 4.000.000,00/ano de recursos de investimento para o Água Limpa. Este poderia ser outro dos

critérios de priorização dos projetos. Assim, municípios pertencentes aos CBHs que oferecessem

essa parceria teriam prioridade no atendimento pelo Projeto ÁGUA LIMPA.

5.4. Recursos do FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição

Criado em 2002, sob a gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, os recursos

deste Fundo podem ser utilizados para obras. Entretanto,  seria necessário definir o fluxo anual de

recursos deste Fundo (alimentação do Fundo). Uma vez definido os saldos anuais para aplicação, o

programa poderia financiar total ou parcialmente, empreendimentos do ÁGUA LIMPA que tenham

objetivos convergentes com os do FECOP.

5.5. Recursos da Secretaria Estadual do Planejamento

Trata-se de recursos que são repassados mediante convênio aos municípios, a fundo perdido,

para pequenas obras de infraestrutura; seriam utilizados na execução de obras complementares

como pequenas extensões de rede, complementação de coletores tronco, interceptores, emissários e

elevatórias. A sua utilização depende da inserção das ações do  ÁGUA LIMPA na programação

anual da SEP, com a conseqüente articulação entre  a SSE/DAEE e a SEP e, de priorização pelo

Governador para os eventuais repasses vinculados às ações do programa.

5.6. Recursos de Convênios de Mútua Cooperação Técnica - DAEE/IPT e DAEE/USP

São convênios existentes no DAEE, renovados continuamente na medida das disponibilidades

financeiras, mas com recursos hoje muito limitados.

Os Convênios DAEE/USP e DAEE/IPT são ideais e adequados para projetos associados à

pesquisa (portanto, exclui as obras). A principal vantagem de sua utilização está associada à

realização de projetos que se caracterizem por inovação tecnológica (elaboração de projetos piloto),

com transferência de tecnologia para pequenos municípios, além de capacitação técnica e

treinamento em monitoramento de eficiência do tratamento de esgotos.

5.7. Recursos do Governo Federal

Trata-se de uma fonte importante de apoio, especialmente pelo recente lançamento do

Programa de Aceleração do Crescimento. Pelo objetivo do PROGRAMA ÁGUA LIMPA pode-se

recorrer a diversos órgãos, tais como: (1) O Ministério das Cidades, por intermédio da Secretaria

Nacional de Saneamento Ambiental, que tem o Programa de Ação Social em Saneamento – PASS;
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(2) Caixa Econômica Federal, com utilização de recursos do FGTS, que no entanto falta definir a

política de aplicação de seus recursos; (3) FUNASA – Ministério da Saúde, Fundação Nacional da

Saúde que conta com recursos para atender prioritariamente pequenos municípios, bem como outras

fontes do Orçamento Geral da União.

Vale ressaltar que financiamentos com retorno, mesmo disponíveis, têm dificultado a

implantação das obras, pela falta de capacidade de pagamento (e endividamento) dos pequenos

municípios.

6. PRODUTOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

A taxa de mortalidade infantil mede o risco de uma criança vir a morrer antes de completar

um ano de idade. Para compor este índice são consideradas doenças de veiculação hídrica, como as

enterites, a hepatite infecciosa e a esquistossomose, que estão mais associadas às condições

sanitárias do local de residência da criança.

Serviços de saneamento básico eficientes, com redes de abastecimento público de água e

sistemas de esgotos sanitários, reduzem a incidência de doenças de veiculação hídrica e são as

medidas indicadas para redução dos índices de mortalidade infantil.

 Os índices do triênio 1995-97 mostram que a taxa de mortalidade no Estado baixou de 1,18

para 0,61. Houve uma redução sensível em todas as UGRHI´s, com exceção do Tietê/Batalha e

Pardo, que praticamente se mantiveram no mesmo nível. As UGRHIs que em 1997 apresentaram as

maiores taxas de mortalidade infantil (acima da média do Estado) foram Alto Paranapanema,

Tietê/Batalha, Mogi-Guaçu, Pardo e Mantiqueira.

Embora se constate uma evolução positiva com relação ao saneamento no Estado, quando se

examinam os índices históricos até 1997, os municípios de menor porte são os que mais carecem de

recursos na infraestrutura, em particular, nos sistemas de esgotos sanitários. Mesmo contando com

rede coletora de esgotos, muitos não dispõem de seu tratamento. O Programa ÁGUA LIMPA tem

como principal foco de atenção esses municípios.

Os principais produtos esperados deste programa são:

• Projetos de engenharia, referentes a emissários, interceptores, elevatórias, linhas de recalque

e sistemas de tratamento de esgotos para cerca de 20 municípios não atendidos pela SABESP, com

população urbana de até  30.000 habitantes;

• Licitação, execução e implantação total de todas as obras necessárias ao afastamento e

tratamento de 100 % dos esgotos, principalmente lagoas de estabilização;
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• Treinamento e capacitação técnica de agentes dos municípios contemplados pelo programa,

de forma que as prefeituras possam dar continuidade aos serviços de operação, manutenção e

monitoramento do sistema.

Os benefícios esperados do Programa ÁGUA LIMPA são:

• Melhoria da qualidade de vida de cerca de 1.500.000 habitantes das 140 cidades

contempladas neste programa, que terão serviços de coleta, afastamento e sistemas de tratamento de

esgotos;

• Redução de riscos de doenças de veiculação hídrica e de índices de mortalidade infantil,

como conseqüência direta da implantação das obras e serviços propostos, melhorando de forma

significativa os indicadores de saúde pública e de desenvolvimento humano da comunidade

paulista;

• Geração de emprego e renda para a população local.

7. GESTÃO DO PROGRAMA – ACOMPANHAMENTO e AVALIAÇÃO

Para a gestão do Programa ÁGUA LIMPA propõe-se, como esquema organizacional, a

criação temporária de uma UGP – Unidade de Gerenciamento do Programa, que se reportaria

diretamente à Superintendência do DAEE. Este tipo de estrutura organizacional, além de não trazer

pressões adicionais de pessoal ao Tesouro, já está consagrado na Administração Pública Paulista

por facilitar a captação de recursos externos das Agências Multilaterais de Fomento, que poderiam

aportar recursos para o Programa ÁGUA LIMPA, à semelhança dos “Projetos Guarapiranga e

Billings”.

8. METAS DO PROGRAMA

O Programa tem como meta implantar, até o final de 2.008, as obras necessárias ao

afastamento e tratamento de 100% dos esgotos domésticos em cerca de 140 municípios, com

investimentos previstos de R$ 200 milhões. É importante salientar que já foram equacionados

investimentos de R$ 109 milhões para 94 municípios (97 convênios), já autorizados pelo Governo

do Estado.

8.1. Metas Atingidas

Em 2005 foram atendidos 62 municípios, com investimentos da ordem de R$ 65 milhões. Os

convênios foram autorizados pelo Governador em maio e em novembro de 2005. Cerca de 50% dos

municípios já concluíram as obras e o restante está em andamento.
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Na I Etapa de 2006 foram atendidos 35 municípios, totalizando investimentos da ordem de R$

38, 2 milhões. Os convênios foram autorizados pelo Governador em maio de 2006 e efetivados

entre junho e dezembro de 2006.  As obras dos municípios desta etapa estão em fase inicial.

A Figura 2 mostra os municípios atendidos pelo Programa nos últimos dois anos.

Até o final de 2008 cerca de 27.000 ton/ano de material poluente deixarão de ser lançados nos

rios e córregos e beneficiarão diretamente cerca de 1.500.000 habitantes.

8.2 Metas a serem alcançadas

Até o final de 2008 está previsto o atendimento a mais 40 municípios, com investimentos de

cerca de R$ 90 milhões, necessários para atender a totalidade dos municípios de até 30 mil

habitantes não operados pela SABESP, com 100 % de tratamento de esgotos domésticos.

8.3  Próximos passos  no âmbito do PROGRAMA ÁGUA LIMPA

Cumprida esta etapa de atendimento aos municípios com até 30 mil habitantes, o Governo do

Estado iniciará os estudos e levantamentos para ampliar a faixa de população dos municípios a

serem atendidos pelo AGUA LIMPA, para municípios com até 50 mil habitantes.

Figura 2  - Municípios atendidos  - 2005/2006

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se mostrar, aqui, o sucesso do programa , desde sua concepção há apenas dois anos.

O Programa Água Limpa está sendo monitorado quase em tempo real, como uma ação de Governo

em franco desenvolvimento. A aplicação efetiva do programa demonstra a importância da
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implantação de sistemas de afastamento e tratamento de esgotos domésticos como fator de

desenvolvimento regional, recuperação da quantidade e qualidade das águas interiores e melhoria

da qualidade de vida das pessoas através da substancial melhora dos indicadores de saúde pública.

O saneamento básico, portanto deve ser preocupação constante das administrações públicas –

municipal, estadual e federal, para que, juntas, em projetos de parceria efetiva, seja na assistência

técnica ou no provimento de recursos financeiros, possam efetivamente empreender ações que

beneficiem as populações e o meio ambiente de forma sustentável, garantindo água em quantidade e

qualidade para a geração atual e as futuras.
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