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Cachoeira Grande, Ilha 
do Cardoso, Cananeia
FOTO: Ricardo Ghion
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“Estamos no Vale do Ribeira, sul do estado de 
São Paulo, um pedaço dos 7% que sobraram da mata 
atlântica original. Esta floresta é um dos únicos sítios 
ambientais do Brasil tombados como patrimônio cultural 
e natural da humanidade. É um trecho onde mata nativa 
e secundária se misturam à restinga, ao mangue, ao 
litoral. Onde as fontes de água são abundantes.

É um tesouro único que a Unesco considerou 
como insubstituível, não só para a nação que tem a 
posse, mas para o mundo todo. O desaparecimento 
de qualquer parte desta riqueza significa uma perda 
inestimável. Correm esse risco animais como a 
Jacutinga, ave típica do Vale do Ribeira, e os macacos 
monocarvoeiros, que só existem na mata atlântica.”

Trecho da abertura do Globo Repórter “Mata Atlântica de São 
Paulo - Vale do Ribeira”, produzido em setembro de 2001, com 

reportagem do jornalista César Tralli.

Vale do 
Ribeira, 

PATRIMÔNIO da 
humanidade

Vista do Mirante do Núcleo Santana, Iporanga
FOTO: Anderson Takeo Nakazawa
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Canal entre Cananeia e Porto Cubatão
FOTO: Márcio Lima

Caverna do Diabo, Eldorado
FOTO: Ken Chu (Setur-SP)
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UM LUGAR COMO POUCOS. O Vale do Ribeira, entre os 
estados de São Paulo e Paraná, conserva a maior área 
contínua de mata atlântica preservada do Brasil, cor-
respondente a 21% de tudo o que restou desse bioma 
no país. Um rico ambiente natural de grande beleza, 
constituído de montanhas cobertas por densas flo-
restas, zonas úmidas, ilhas costeiras montanhosas e 
dunas isoladas.

Por tudo isso é que, em 1999, a Unesco conferiu 
à Reserva da Mata Atlântica do Sudeste, inserida na 
região, o título de Patrimônio Mundial Natural. 

Mais da metade do território do Vale do Ribeira 
também conta com a proteção legal de um mosai-
co integrado de unidades de conservação marinhas 
e terrestres, que formam uma espécie de cordão de 
defesa do patrimônio natural, socioambiental, cultural, 
arqueológico, espeleológico e histórico.

Entre essas unidades estão o Parque Estadual 
do Alto Ribeira (Petar), o Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso, o Parque Estadual de Jacupiranga, o Parque 
Estadual Intervales, o Parque Estadual Carlos Botelho e 
a Estação Ecológica Jureia-Itatins.

A porção paulista do Vale do Ribeira, com 17.068 
km2, tem alta disponibilidade hídrica, baixa densidade 
populacional e é a área mais rica em recursos naturais 
de São Paulo. Nada menos que 68% das florestas e 
140 km das praias do estado se encontram na região, 
onde vivem mais de 1.800 espécies animais – 526 
delas existentes apenas em seu território.

Ao lado da diversidade de fauna e flora, o Vale 
do Ribeira também abriga mais de 400 cavernas, 
centenas de sítios arqueológicos e mais de 150 mo-
numentos, ruas e imóveis tombados como patrimônio 
histórico-cultural.

Centro de Iguape
FOTO: Mônica Nogueira

Rio Ribeira em Registro
FOTO: Márcio Lima

Caverna do Alambari de Baixo, Iporanga
FOTO: Vandir A. Junior (Setur-SP)
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Sua faixa litorânea, por muitos séculos habita-
da por indígenas, foi ponto de chegada das primeiras 
expedições exploratórias de espanhóis e portugueses, 
no início do século XVI – pouco depois do descobri-
mento do Brasil.

Os relatos são de que Cananeia, à época cha-
mada Maratayma, teria sido a primeira vila fundada no 
país por Martim Afonso de Souza, em 1531. Entretanto, 
por falta de documentos consistentes que compro-
vem a data, até hoje permanece a controvérsia sobre 
qual seria a cidade mais antiga do Brasil, se Cananeia 
ou São Vicente – esta também fundada por Martim 
Afonso de Souza, em 22 de janeiro de 1532.

Cananeia
FOTO: Mônica Nogueira

Praia do Pereirinha, Cananeia
FOTO: Márcio Lima
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Trilha do Rio Taquaral, 
Parque Carlos Botelho
FOTO: Márcio Lima
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MAS NÃO SÃO SÓ A RIQUEZA ambiental e a importância 
histórica que fazem do Vale do Ribeira um território 
singular. A diversidade cultural presente nessa área é 

DIVERSIDADE
cultural

Guaranis da aldeia Pindo-ty, Pariquera-Açu
FOTO: Mônica Nogueira

Pescadores na Trincheira, Ilha Comprida
FOTO: Márcio Lima

Taikô (tambor japonês), Registro
FOTO: Wagner Assanuma

Vila de Itapeúna, Eldorado
FOTO: Mônica Nogueira

igualmente rara, embora o número de habitantes seja 
relativamente pequeno, não mais de 400 mil pessoas.

São indígenas, como os guarani, e populações 
tradicionais não-indígenas, como caiçaras, caboclos 
ribeirinhos e quilombolas, além de descendentes (e 
imigrantes) de japoneses,  poloneses, alemães, italia-
nos, eslovacos, ingleses e chineses, entre outras na-
cionalidades. Cada qual com seus saberes, seu modo 
de vida, sua arte e sua culinária, formando um grande, 
belo e incomparável mosaico cultural.
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Tooro Nagashi de Registro, celebração 
tradicional de origem japonesa em 

homenagem aos antepassados. 
FOTO: Wagner Assanuma
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A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRA de Iguape, maior rio 
que ainda corre livre em terras paulistas, drena uma 
área de 17 mil km2 no estado de São Paulo, compos-
ta por 23 municípios - todos eles atendidos com os 
serviços da Sabesp, por meio da Unidade de Negócio 
Vale do Ribeira (RR).

O Ribeira percorre 470 quilômetros, a maior parte 
em terras paulistas.  Em seu curso superior, a partir da 
nascente no Paraná, segue um caminho caudaloso entre 
montanhas e pequenas cidades do Alto Ribeira, à procu-
ra de uma saída para o mar. Uma vez vencida a Serra do 
Mar, o rio cruza lentamente a planície costeira, para en-
fim desaguar no oceano na Barra do Ribeira, em Iguape.

Além do Ribeira, os principais rios que integram 
a bacia são seus afluentes Açungui, Capivari, Pardo, 
Turvo, Juquiá, São Lourenço, Jacupiranga, Itapirapuã, 
Una da Aldeia e Itariri, constituindo uma área de farta 

disponibilidade de águas superficiais - superior a 40 
milhões de litros por habitante/ano (40 mil m3). 

E isso confere ao Vale do Ribeira outra caraterís-
tica singular: é a única região do estado de São Paulo 
com oferta de água superior à demanda. Tanto que, 
além da população local, há quase quatro anos a bacia 
do Ribeira abastece também 2 milhões de pessoas das 
cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, 
Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista, na sub- 
região oeste da Região Metropolitana de São Paulo.

Por meio do Sistema São Lourenço, a água que 
chega às torneiras desses moradores sai do Rio Juquiá, 
afluente do Ribeira, com captação na Cachoeira do 
França, entre as cidades de Ibiúna e Juquitiba. O sistema, 
inaugurado em abril de 2018, tem capacidade para bom-
bear até 6,4 mil litros de água por segundo, até a Estação 
de Tratamento de Água (ETA) de Vargem Grande Paulista.

RECURSOS
hídricos

Rio Ribeira em Iporanga
FOTO: Mônica Nogueira

Valo Grande, Iguape
FOTO: Mônica Nogueira
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Rafting no Rio Juquiá, 
em Juquitiba
FOTO: Mônica Nogueira
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Água de 
QUALIDADE 
e esgoto 

coletado e 
tratado

ÁGUA DE 1º MUNDO E ESGOTO COLETADO e tratado nas 
zonas urbanas e boa parte das comunidades rurais de 
todas as cidades são fatos relativamente recentes na 
história do Vale do Ribeira. Até meados da década de 
1970, antes de a Sabesp assumir os serviços, o abaste-
cimento de água era bastante precário e o tratamento 
do esgoto sequer existia na região. Mesmo em Regis-
tro, principal cidade do Vale, poucas casas tinham o 
privilégio de receber água encanada. 

Nessa época, os serviços de saneamento no Vale 
do Ribeira eram realizados pelas prefeituras.  E basica-
mente consistiam na produção e distribuição de água 
nos núcleos centrais. Algumas cidades nem isso ti-
nham. E a coleta de esgotos era ainda muito incipiente 
nos raros locais onde havia.

As taxas de mortalidade infantil atingiam níveis 
alarmantes. Em 1973, enquanto a recém criada Sa-
nevale (Companhia Regional de Água e Esgotos do 
Vale do Ribeira) acelerava obras em várias frentes para 
dotar a região dos primeiros equipamentos básicos de 
saneamento, a cada grupo de mil crianças nascidas 
em Registro, 103 morreram antes de completar um 
ano de vida. 

Vista de Registro, com a 
ETE principal da cidade 
em primeiro plano. 
FOTO: Arquivo Sabesp
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Em junho de 1973, a Lei 119 autorizou a cons-
tituição da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - Sabesp, que dois anos mais 
tarde, em outubro de 1975, viria a incorporar a Sane-
vale. A empresa do Vale do Ribeira tornou-se Supe-
rintendência Regional da Sabesp e, em 1980, passou 
a atuar também nas cidades das regiões de Botucatu, 
Itapetininga e Itapeva, elevando sua abrangência para 
64 municípios. 

Nesse período, em paralelo à expansão dos sis-
temas de abastecimento de água, a região começou 
a receber suas primeiras estações de tratamento de 
esgotos. A maior delas, lagoa localizada no bairro Vila 
Nova, em Registro, foi construída em 1980.

Em 1990 a região de Botucatu se separou do 

Vale do Ribeira e se tornou sede de Superintendência 
Regional. Em 1994 foi a vez de Itapetininga, que levou 
com ela também as cidades da região de Itapeva. 

Pouco depois, como resultado do processo de 
descentralização da Sabesp por bacias hidrográficas, 
em 1995, a superintendência da região de Registro 
passou a ser a Unidade de Negócio Vale do Ribeira 
(RR) – cuja área de atuação, acrescida de mais cin-
co cidades em 2003, engloba atualmente todos os 
23 municípios da bacia do Ribeira: Apiaí, Barra do 
Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, 
Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaoca, Itapirapuã 
Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miraca-
tu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, 
São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí. 

Sede da Unidade de Negócio Vale do Ribeira (Registro).
FOTO: Lucyenne Davies
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Várias cidades começaram a ser dotadas de 
sistemas de coleta e tratamento de esgoto, ao mesmo 
tempo em que técnicos da região, coordenados pelo 
engenheiro Oto Elias Pinto, desenvolviam um revolu-
cionário projeto de automação, que faria nascer em 
Tapiraí, em 31 de outubro de 1996, a primeira estação 
de tratamento de água totalmente automatizada do 
Brasil. O processo causou surpresa na época, já que 
até então a presença humana parecia ser imprescindí-
vel à produção de água para abastecimento público.

Concebido em resposta ao desafio de tornar os 
sistemas de abastecimento mais sustentáveis, o proje-
to também viria de encontro à necessidade de racio-
nalizar a mão de obra disponível na época. 

O desempenho da automação do tratamento 
de água superou as expectativas e despertou inte-
resse de técnicos do mundo todo. Ao provar que 

era possível programar uma estação para tratar a 
água sozinha, com economia e eficiência, o projeto 
piloto do Vale do Ribeira atraiu visitas de especialis-
tas de vários países. 

Além de solucionar a questão da mão de obra, 
a tecnologia proporcionou expressiva melhoria da 
qualidade da água produzida, racionalização de pro-
dutos químicos e significativa redução no consumo de 
energia elétrica.

Em abril de 1997, a automação já estava implan-
tada também na estação de tratamento de água de 
Registro, a maior do Vale do Ribeira. E, na sequência, 
em todas as demais estações da região. O sistema 
desenvolvido no Vale do Ribeira comanda e controla 
com precisão todo o processo de produção da água. 
E assim garante que a população receba em casa água 
de ótima qualidade, “de 1º mundo”.

FOTO: Mônica Nogueira
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ETE de Cananeia
FOTO: Arquivo Sabesp
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Acima e abaixo, Estação de 
Tratamento de Água de Registro.  
FOTOS: Matheus Jayme

AS REALIZAÇÕES 
não param

AO LONGO DAS MAIS DE QUATRO DÉCADAS de atuação da 
Sabesp no Vale do Ribeira, volumosos investimentos 
foram realizados na implantação de redes, estações de 
tratamento, reservatórios e outros equipamentos, de 
forma garantir que toda a população seja atendida com 
abastecimento de água de qualidade e coleta e afasta-
mento de esgotos, além de assegurar a preservação do 
ambiente com tratamento dos esgotos coletados.
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ETE de Registro ETE de Iguape

ETE de Jacupiranga
FOTOS: Arquivo Sabesp
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ETE de Apiaí

Reservatório em Pariquera-Açu.
FOTOS: Arquivo Sabesp

Desde a descentralização da Sabesp por ba-
cias hidrográficas, os empreendimentos e serviços de 
saneamento seguiram (e seguem) avançando no Vale 
do Ribeira sob comando dos superintendentes Samuel 
Moreira da Silva Júnior (1994 a 1995), Wilton da Silva 
Carneiro (1995 a 2003), Oto Elias Pinto (2003 a 2007), 
Irineu Yamashiro (2007 a 2012), Izaías Storch (17 de 
fevereiro a 5 de abril de 2012), José Francisco Go-
mes Júnior (2012 a 2021) e, a partir de junho de 2021, 
Amarildo Carlos Simoni Lopes.

Hoje, as sedes dos 23 municípios da bacia do Ri-
beira são atendidas com abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgotos. E mesmo várias pequenas 
comunidades afastadas dos núcleos urbanos já dispõem 
dos serviços, que logo deverão chegar também aos 
locais mais distantes. 
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ETA do Bairro Iporanga, Juquiá
FOTO: Mônica Nogueira

A SABESP

SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA fundada em 
1973, a Sabesp atualmente é responsável por forne-
cimento de água, coleta e tratamento de esgotos em 
375 municípios do estado de São Paulo.

É considerada uma das maiores empresas de 
saneamento do mundo em população atendida. São 
28,6 milhões de pessoas abastecidas com água e 24,9 
milhões com coleta de esgotos.
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FOTO: Mônica Nogueira

A Sabesp é responsável por cerca de 30% do in-
vestimento em saneamento básico feito no Brasil. No 
período de 2021 a 2025, estão sendo investidos apro-
ximadamente R$ 21,0 bilhões, com foco na ampliação 
da disponibilidade e segurança hídrica, sem prejuízo 
dos avanços conquistados nos índices de coleta e 
tratamento de esgotos.

Em parceria com empresas privadas, a Com-
panhia também presta serviços de água e esgoto em 
outros quatro municípios: Mogi-Mirim, Castilho, An-
dradina e Mairinque.

No segmento de água de reuso, obtida a 
partir do tratamento de esgotos, a Sabesp produz, 
fornece e comercializa diretamente o produto por 

meio de suas próprias estações e como sócia na 
Aquapolo Ambiental, que abastece o Polo Petro-
químico de Capuava.

Além disso, no segmento de esgotos não do-
mésticos, a Companhia é sócia da Estre Ambiental, 
na empresa Attend Ambiental. E, recentemente, no 
segmento de energia elétrica, criou a Paulista Gera-
dora de Energia S.A., em sociedade com as empresas 
Tecniplan Engenharia e Servtec.

A Sabesp também oferece serviços de con-
sultoria sobre uso racional da água, planejamento 
e gestão comercial, financeira e operacional, atual-
mente com atuação no Panamá e em Honduras, em 
parceria com a Latin Consult, e na Nicarágua.
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ETE Oliveira Barros, Miracatu

DIRETORIA 
de Sistemas 
Regionais

O VALE DO RIBEIRA INTEGRA A Diretoria de Sistemas 
Regionais da Sabesp, que é responsável pelo atendi-
mento em 320 municípios do interior e litoral de São 
Paulo, por meio de 11 unidades de negócio. 

Sete dessas cidades figuram entre as 60 melhores 
em saneamento no Brasil, segundo o ranking de 2020 
do Instituto Trata Brasil - com destaque para Santos, em 
primeiro lugar, e Franca, na segunda posição.

A região atendida pela Diretoria de Sistemas 
Regionais conta atualmente com 220 estações de tra-
tamento de água, 2.124 reservatórios, 37,2 mil quilô-
metros de redes de abastecimento e 4,1 mil quilôme-
tros de adutoras, que garantem o fornecimento a 3,6 
milhões de ligações domiciliares.

Os sistemas de esgoto desses municípios são 
compostos de 3,1 milhões de ligações domiciliares, 
26,1 mil quilômetros de redes coletoras, 2,1 mil quilô-
metros de coletores-tronco, emissários e intercepto-
res, e 539 estações de tratamento.
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ETE Porto Cubatão, Cananeia

ETE de Itaoca (filtração por plantas)
FOTOS: Arquivo SabespETE de Ribeira
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NÚMEROS da Sabesp 
no Vale do Ribeira

Área de atuação 23 municípios

População total 374.617 habitantes*

População atendida com água 281 mil pessoas

Ligações de água 124.619 unidades

Produção de água 67 sistemas (4,5 milhões de litros por hora)

Reservação de água 152 reservatórios (35,7 milhões de litros)

Redes distribuidoras e adutoras de água 1.818 quilômetros

População atendida com coleta de esgoto 252 mil pessoas

Ligações de esgoto 93.672 unidades

Redes coletoras e emissários de esgoto 1.109 quilômetros

Tratamento de esgoto 52 estações (2,9 milhões de litros por hora)

*Fonte: Fundação Seade Sistema de Projeções Populacionais – dados de 2021
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ETE Ribeirão da Várzea, Itapirapuã Paulista

ETE Ponte Alta, Barra do Chapéu
FOTOS: Arquivo Sabesp
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Hotel fazenda em Tapiraí
FOTO: Mônica Nogueira
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A primeira estação 
de tratamento de água 

INTELIGENTE do Brasil
CIDADE TRANQUILA NOS CONTRAFORTES da Serra do Mar, 
onde o Vale do Ribeira abre suas portas para quem vem 
da região de Sorocaba, Tapiraí entrou para a história 
do saneamento ambiental no Brasil, há 25 anos, como 
lugar pioneiro no país a abastecer seus moradores com 
água tratada de forma totalmente automática.

Escolhida em 1995 para receber o projeto-piloto 
de automação de sistemas produtores de água da Sa-
besp, Tapiraí ganhou a prerrogativa de inaugurar, no final 
do ano seguinte, a primeira estação de tratamento de 
água inteligente do país. Algo que nunca será esquecido.

Estação de Tratamento de Água de Tapiraí
FOTO: Matheus Jayme
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Até então habituada a ser passagem de viajantes a 
caminho do litoral sul e acolher quase exclusivamente 
ecoturistas interessados em se aventurar por trilhas na 
mata exuberante, observar pássaros raros e apreciar 
suas belas cachoeiras, a cidade viria a conhecer um ou-
tro tipo de turismo. Por vários meses seguidos, Tapiraí 
esteve na mira de técnicos brasileiros e estrangeiros, 
que movimentaram o município de oito mil habitantes 
com sucessivas visitas de pesquisa e negócios.

Alemães, ingleses, cubanos, estadunidenses, 
argentinos, desde profissionais e pesquisadores das 
áreas de saneamento e automação a fabricantes e 

distribuidores de aparelhos, todos queriam ver de per-
to a performance da tecnologia implantada na única 
estação automática de tratamento de água do Brasil. 
“Eu até dizia que a gente devia cobrar ingresso”, brinca 
o engenheiro Oto Elias Pinto, do Vale do Ribeira, que 
coordenou o projeto da Sabesp. 

Não que não existissem sistemas automáticos de 
água em outros países. Havia. Mas o que foi realizado 
em Tapiraí era algo totalmente novo, diferente e tinha 
partido do zero – inclusive com aplicação de alguns 
equipamentos originalmente concebidos para traba-
lhar em outras áreas, que não o tratamento de água.

Placa inaugural
FOTOS: Arquivo Sabesp

Visitas à 1ª ETA automática 
movimentaram Tapiraí
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A IDEIA DE AUTOMATIZAR O PROCESSO de produção de 
água para abastecimento público já vinha amadure-
cendo na Sabesp há alguns anos. Wilton Carneiro, 
ex-superintendente da unidade regional da empresa 
no Vale do Ribeira, lembra que, em 1991, a automação 
constava da planilha de obras da estação de trata-
mento de Registro, maior cidade da região. Mas não 
ocorreu. Inaugurada em abril de 1993, a atual ETA de 
Registro iniciou operação do jeito tradicional.

Em 1995, porém, movida pelo compromisso em 
avançar com sustentabilidade, e diante da ausência 
de pessoal para operar as novas estações de água que 
estavam sendo erguidas na região, a Sabesp conside-
rou que estava na hora de colocar em prática a pro-
posta de automação. 

POR QUE 
Tapiraí?

Vista de Tapiraí a partir do Bairro 
Turvo, onde fica a ETA da cidade
FOTO: Matheus Jayme
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E definiu que o projeto-piloto seria executado 
em Tapiraí - onde estava concluída a obra da pequena 
ETA, capaz de tratar 25 litros de água por segundo, mas 
faltava mão de obra para operá-la. Se o piloto de Tapiraí 
funcionasse, o modelo de automação seria então repli-
cado para as demais estações do Vale do Ribeira.

O desafio foi confiado aos técnicos da região, 

que já vinham pesquisando o assunto há algum tem-
po. Mesmo assim, era uma responsabilidade imensa, 
pois se tratava de um trabalho para o qual não havia 
referência. Não existia no país nenhum lugar que já 
desenvolvesse automação de sistema produtor de 
água e pudesse servir de exemplo de funcionamento 
de forma autônoma e desassistida, que era o objetivo.

FOTO: Matheus Jayme
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O PRIMEIRO PASSO PRECISAVA SER a formação de uma 
boa equipe. “E nisso eu tive muita sorte”, assegura o 
líder do projeto, engenheiro Oto Elias Pinto, à época 
gerente da Divisão de Manutenção. “Se tem uma coisa 
que sou muito grato é ter dado certo de conseguir 
congregar pessoas que realmente queriam fazer a 
diferença nesse segmento”.

Outra condição fundamental para o trabalho 
evoluir era o respaldo da alta direção da empresa. 
“Tive total apoio e me foram dadas todas as condições 
para encarar e vencer o desafio”, recorda Oto, referin-
do-se principalmente ao então diretor Oswaldo Aly e 
ao superintendente Wilton.

Uma equipe 
pronta a fazer 

a DIFERENÇA

Tapiraí, 1996: parte da equipe que 
atuou no processo de automação.
FOTO: Arquivo Sabesp
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Equipe formada, era preciso capacitar o pessoal 
em programação. E é nesse ponto que reside um dos 
diferenciais de papel fundamental para o sucesso da 
iniciativa: todos foram capacitados, mesmo aqueles 
que não atuariam diretamente na automação. Até o 
gerente do Controle Sanitário e o superintendente da 
Unidade de Negócio fizeram curso básico de progra-
mação de controlador lógico programável.

A ideia, segundo Oto, não era de que eles tam-
bém desenvolvessem o software, mas sim de que 
conseguissem opinar sobre o programa. E isso foi 
muito importante, porque quem mais conhecia o 
tratamento de água – como os químicos do controle 
sanitário e o pessoal da operação – tinha condições 
de perceber tudo o que precisava ser melhor ajusta-
do durante o desenvolvimento do software. Ao passo 
que outras empresas, em outras iniciativas, costu-
mam colocar apenas pessoas da área automação para 
desenvolver o programa, sem incluir quem conhece o 
processo a fundo.

A encarregada operacional Natália de Souza junto aos analisadores; 
abaixo, sala de equipamentos de automação da ETA de Tapiraí  
FOTOS: Matheus Jayme
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Em paralelo à capacitação, a equipe saiu em bus-
ca dos equipamentos que seriam utilizados. Houve su-
cessivas negociações. Em reunião com o CEO de uma 
empresa de aparelhos analisadores, por exemplo, Oto 
pediu que os aparelhos fossem “emprestados” à Sabesp 
para a execução do projeto, até porque são produtos 
caros e primeiro era preciso aprender a operá-los e ve-
rificar se realmente iriam atender às necessidades. “Em 
contrapartida, ofereci a ele a possibilidade de utilizar 
nossa primeira instalação como showroom”, lembra o 
engenheiro. A proposta foi aceita. 

SABESP37

FOTO: Matheus Jayme
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Meses de 
TRABALHO e 
emoção

OS TESTES FORAM REALIZADOS EM Registro, com a par-
ticipação essencial do Controle Sanitário. E só depois 
de uma série de análises em laboratório, necessá-
rias para confirmar que as informações sobre a água 
fornecidas pelos equipamentos analisadores estavam 
sempre corretas, a equipe seguiu para Tapiraí, onde 
tudo precisava ser instalado. 

Seguiram-se meses de trabalho, execução das 
várias instalações, checagem dos equipamentos - 
avaliando novamente se as informações coincidiam 
com as do laboratório - e, por último, carregamento 
do programa responsável pelo funcionamento do 
sistema. Nesse período, a equipe enfrentou todas as 
dificuldades que um projeto inédito pode apresentar. 
Dificuldades enormes.

FOTO: Matheus Jayme
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Mesmo quando tudo já estava instalado e foi 
dada a partida na estação de água, ainda houve ne-
cessidade de mais um tempo para realizar uma série 
de verificações e ajustes. “Dormimos várias noites na 
ETA de Tapiraí”, lembra Oto. 

Mas cada minuto dessa jornada valeu a pena. 
Pois quando o sistema finalmente começou a traba-
lhar, e funcionou de forma impecável, uma emoção 
indescritível tomou conta da equipe. “Liguei pro Wilton 
e eu não conseguia nem falar”, revela o coordenador 
do projeto, que a cada vez que narra a experiência 
revive a energia  daquele período tão intenso. 

FOTO: Matheus Jayme
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Reservatório da ETA de Tapiraí 
FOTO: Matheus Jayme
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“Fomos até a captação, sujamos a água para ver 
como o sistema iria corrigir, e a estação funcionou de 
uma forma muito acima da nossa expectativa, mui-
to rapidamente. E a emoção foi muito forte, porque 
vimos as dosadoras aumentando e acelerando a 
quantidade de produtos químicos conforme a água 
chegava mais suja, e a água final saindo muito me-
lhor do que poderíamos esperar com base em nosso 
conhecimento. Foi uma sensação de muita gratidão 
por fazer parte daquele momento que, como iríamos 
entender mais para a frente, foi um divisor de águas 
na operação de estações de tratamento.” 

Engenheiro Oto Elias Pinto

“

FOTO: Victor Yagyu
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Aqualog, 
a LÓGICA 
da água

COM O ÊXITO DO PROJETO-PILOTO DE Tapiraí e o reco-
nhecimento formal da alta direção da Sabesp, repre-
sentada pelo vice-presidente do litoral, Oswaldo Aly, 
a equipe de automação tinha um novo desafio pela 
frente: levar a tecnologia a todas as estações de água 
do Vale do Ribeira. E a primeira seria justamente a 
maior delas, em Registro, com capacidade para tratar 
10 vezes mais água que a ETA de Tapiraí.

ETA de Registro
FOTO: Matheus Jayme
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Mais um desafio vencido. Implementada com 
sucesso na ETA de Registro em 1997, a automação foi 
estendida na sequência a todas as demais estações de 
água da região.

A partir daí, a tecnologia não era mais um pro-
jeto. Tornara-se um produto. E logo ganhou nome e 
‘sobrenome’: Aqualog, a lógica da água.

Aqualog passou então a ser a marca do software 
criado pela Sabesp no Vale do Ribeira para processar 
informações, integrar equipamentos, gerir e controlar a 
operação automática. E, de forma mais ampla, de todo 
o conjunto tecnológico que ele requer para a operação 
automática de estações de tratamento de água. 

Um conjunto que envolve o projeto completo 
de hardware, com especificação de todos os equipa-
mentos, como analisadores, dosadoras, processador e 
painel de controle. E só após a instalação desses com-
ponentes físicos, que seguem uma série de protocolos 
para funcionar adequadamente, o software é carre-
gado para que o sistema comece a operar em modo 
automático.

Painel de controle do Aqualog
FOTO: Matheus Jayme

FOTO: Matheus Jayme 
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O que é 
e como 

FUNCIONA

A AUTOMAÇÃO ‘CHÃO DE FÁBRICA’ é definida por três 
blocos básicos. Começa pelo bloco do sensoria-
mento, que contém os analisadores de aspectos da 
água, como turbidez e pH, entre outros. Em segui-
da, vem o processador, onde acontece a tomada de 
decisão, como num cérebro. É o bloco que tem a 
percepção se as informações mostram que a água 
está no ponto desejado (set point) e o que é neces-
sário fazer para tratá-la. E o terceiro é o bloco dos 
atuadores, que são as bombas dosadoras dos produ-
tos utilizados no tratamento.

Laboratório do Controle Sanitário 
do Vale do Ribeira, em Registro
FOTO: Matheus Jayme
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Os equipamentos que compõem os três blocos já 
existiam em outros segmentos industriais. Mas apenas a 
partir do trabalho realizado no Vale do Ribeira eles foram 
integrados e passaram a ‘conversar’ para realizar trata-
mento automático de água. “Nós tivemos a felicidade 
de construir a sinergia entre esses três blocos”, explica o 
engenheiro Oto Elias Pinto. “Algumas dosadoras foram 
melhoradas para aplicação no saneamento, alguns pro-
cessadores foram ajustados para a nossa necessidade, e 
a parte do sensoriamento foi muito aperfeiçoada”.

Assim, no primeiro momento, são obtidas as 
informações qualitativas da água, de acidez, turbi-
dez etc. O processador observa essas informações 
e, dentro do software desenvolvido pela equipe da 
Sabesp, age controlando as dosadoras de produtos 
químicos, até que a água alcance o estado ideal para 
abastecimento público.

As informações qualitativas são fundamentais. 
Tanto que o pontapé inicial da automação de trata-
mento de água, 27 anos atrás, foi justamente “acredi-
tar no sensoriamento” – que Oto avalia como a parte 
mais complicada. “Precisamos ter a informação corre-
ta, a certeza de que a leitura realizada pelos analisado-
res é realmente fiel”, explica. Por isso é que, antes de 
mais nada, tiveram de ser realizadas sucessivas análi-
ses no laboratório do Controle Sanitário, em Registro, 
para verificar e confirmar os dados fornecidos pelos 
analisadores em processo. 

Localizado em Registro, o CCO 
monitora os sistemas automáticos 
dos 23 municípios da região
FOTO: Matheus Jayme
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Centro de 
CONTROLE 

Operacional

A AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE água vai além do trata-
mento em si. Ela engloba todo o ciclo, desde a capta-
ção até a saída dos reservatórios. O software Aqualog 
comanda a captação de água bruta, controla a dosa-
gem dos produtos químicos utilizados no tratamento, 
analisa a água de três em três minutos em todas as 
etapas, corrige eventuais distorções, fiscaliza os ní-
veis dos reservatórios, interrompendo e reiniciando 
o processo quando é preciso, e ainda providencia a 
lavagem dos filtros. 

Tudo isso é supervisionado em tempo real, 24 
horas por dia, por um Centro de Controle Operacional 
(CCO). No Vale do Ribeira, o CCO localizado em Re-
gistro monitora todos os sistemas automáticos dos 23 
municípios da região. Cada um deles dispõe de rotinas 
de inconsistências, que geram alarmes e conectam 
automaticamente o CCO, de forma a agilizar qualquer 
ação necessária. 

A rotina de alarmes é imprescindível na auto-
mação de sistemas, porque é ela que garante a segu-
rança. Todo e qualquer desvio do padrão previamente 
estabelecido é imediatamente comunicado ao CCO, 
possibilitando que as equipes operacionais atuem com 
rapidez para resolver eventuais problemas, se for o 
caso. Ou seja, qualquer ‘resfriado’ é informado antes 
que possa virar uma ‘pneumonia’.
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RESULTADOS 
operacionais

EM POUCO TEMPO, A AUTOMAÇÃO DOS sistemas da Sabesp 
no Vale do Ribeira trouxe resultados impressionantes, a 
começar pela excelência da água produzida. O índice 
de qualidade da água (IQA), que era de 79,2% na opera-
ção manual, avançou para 100% com a automática.

A redução do custo operacional também foi 
notável. Já no primeiro ano após a automação de 
todas as estações de água da Unidade de Negócio 

Vale do Ribeira (um total de 19 ETAs naquela época), 
os custos desses sistemas despencaram 85%, signi-
ficando uma economia de 4,8 milhões de reais, em 
valores de 2002 – o que hoje corresponde a mais de 
24 milhões de reais.

Outra economia importante trazida pela auto-
mação foi a de energia elétrica: o consumo caiu entre 
15% e 20% na maioria das ETAs, chegando a 24,7% na 
estação da cidade de Pariquera-Açu.  E a redução dos 
produtos químicos utilizados no tratamento de água 
foi ainda maior: 25%, em média.

Além desses resultados, a automação gerou 
benefícios valorosos, como a confiabilidade total no 
sistema, a possibilidade de ações e intervenções à 
distância e a amortização do investimento em curto 
ou médio prazo.

FOTO: Matheus Jayme
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FOTO: Matheus Jayme
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AO CONTRÁRIO DO QUE SE POSSA imaginar à primeira 
vista, nenhum operador de estação de tratamento de 
água no Vale do Ribeira perdeu o emprego por con-
ta da automação. Todos ganharam novas funções na 
empresa. Vários se tornaram encarregados de postos 
operacionais nos municípios. Outros passaram a atuar 
como fiscais das muitas obras em andamento.

O superintendente da Unidade de Negócio Vale 
do Ribeira, Amarildo Simoni Lopes, que à época da 
automação era gerente da Divisão de Serviços Gerais 
e Recursos Humanos, lembra a propósito que foi pla-
nejado e realizado um curso de encarregado de posto 
operacional com a finalidade específica de preparar os 
operadores para a nova função.  

Dados internacionais revelam que o avanço 
da tecnologia não significa desemprego ou redução 
de renda dos trabalhadores, mesmo nos países com 
maior presença de automação no mundo, como Co-
reia do Sul, Singapura, Alemanha, Suécia, Dinamarca e 
Estados Unidos, entre outros.

A Coreia do Sul, por exemplo, nação mais auto-
matizada do planeta, é conhecida pelo alto padrão de 
vida de seus trabalhadores e a alta qualidade dos em-
pregos. Ao lado disso, a partir do ano 2000, o índice 
de desemprego no país caiu acentuadamente, apesar 
da crescente automação, e desde então se mantém 
quase o tempo todo abaixo de 4%. 

EMPREGOS 
mantidos

Amarildo Simoni: operadores das estações 
automatizadas foram preparados para 
assumir novas funções na empresa.
FOTO: Victor Yagyu
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FOTO: Matheus Jayme
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Atravessando 
FRONTEIRAS

DE OLHO NO AQUALOG, EMPRESAS públicas e privadas de 
vários lugares começaram a entrar em contato com a 
equipe do Vale do Ribeira em busca de mais informa-
ções sobre a automação de estações de tratamento 
de água – mais tarde também aplicada a tratamento 
de esgoto.

O interesse crescente revolucionou a rotina de 
trabalho da Sabesp, que no ano 2000, pela primeira 
vez em sua história, entrou no mercado nacional para 
venda de tecnologia. 

A primeira cidade de outro estado a implantar o 
Aqualog em seu sistema produtor de água foi Jaraguá 
do Sul, em Santa Catarina. Depois vieram Itapetinga, 
na Bahia; o Laboratório Teuto, em Goiás, e Nova Ve-
nécia, no Espírito Santo, entre outras.

Além da transferência de tecnologia no merca-
do nacional, dezenas de estações da Sabesp também 
tiveram seus sistemas automatizados ao longo dos 
anos, em diversas cidades paulistas.

São Paulo, 27 de abril de 2000: comemoração 
da Sabesp à primeira venda do Aqualog. Acima, 

Wilton Carneiro; o então presidente da empresa, 
Ariovaldo Carmignani, e o diretor Oswaldo Aly. No 

meio, Oto Elias Pinto com Wilton, Carmignani e 
Aly. E, abaixo, equipe da UN Vale do Ribeira.

FOTOS: Arquivo Sabesp
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alemão e francês. “Encontrar pessoal tão qualificado 
em uma cidade que fica a quilômetros de qualquer 
universidade” foi um dos fatos considerados “surpre-
endentes” pela reportagem, que também destacou 
a inovação de aplicar com sucesso no tratamento 
de água um equipamento originalmente concebido 
para outra finalidade – no caso, o analisador de carga 
utilizado em centrífugas, que na produção de água foi 
destinado ao controle de coagulante. 

Mas, apesar de noticiado, o tema permanecia de 
certa forma restrito a profissionais das áreas de sane-
amento e automação. E ainda levou um bom tempo 
para que os moradores das cidades beneficiadas per-
cebessem a relevância do tratamento automático de 
água para o Vale do Ribeira. Não só pelo pioneirismo da 

Repercussão

ASSIM QUE O PROJETO DE AUTOMAÇÃO comprovou sua 
eficácia em Tapiraí e a tecnologia começou a ser re-
produzida nas demais estações de tratamento de água 
do Vale do Ribeira, tanto revistas especializadas quan-
to a imprensa regional noticiaram a conquista. 

Uma das publicações mais significativas saiu 
na revista técnica de uma fabricante de equipamen-
tos analíticos dos Estados Unidos, com texto original 
em inglês e versões em mais três idiomas: espanhol, 

Tecnologia desenvolvida 
no Vale do Ribeira motivou 
publicação em quatro idiomas 
na revista técnica de um 
fabricante de equipamentos 
analíticos dos EUA.
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região nesse avanço tecnológico, mas também, e prin-
cipalmente, pelo impacto positivo na saúde pública.

Em Registro, por exemplo, comentava-se que a 
estação da Sabesp tinha sido dotada de equipamentos 
ultramodernos, tecnologia de ponta, mas a maioria das 
pessoas não sabia exatamente como, nem por que ou 
o que isso representava para quem vive na região.

Até que em 9 de abril de 2000, um domingo, o 
jornal O Estado de S. Paulo publicou reportagem abrin-
do página do caderno de Cidades com a manchete 
“Vale do Ribeira ganha água de 1º mundo”. E logo de 
cara o texto dizia que a água distribuída pela Sabesp na 
região tem a mesma qualidade das águas que abaste-
cem cidades canadenses, estadunidenses e alemãs.

Além de explicar a automação, que chamou de 

“segredo” do tratamento da água, o autor da matéria, 
jornalista José Maria Tomazela, apontou que o Vale do 
Ribeira apresentava índices de saneamento melhores 
que os de áreas “ricas”, embora fosse “a região mais 
pobre do estado”.

A reportagem não apenas esclareceu como tam-
bém encheu de orgulho o povo da região. Afinal, não 
era comum sair na grande imprensa uma notícia tão 
positiva sobre o Vale do Ribeira – quase sempre rotula-
do pela mídia nacional como lugar carente e atrasado. 

A partir daí, reportagens sobre o Aqualog torna-
ram-se cada vez mais frequentes, vira e mexe os mo-
radores da região salientavam a conquista da Sabesp, 
e a expressão “água de 1º mundo” se popularizou 
como um atributo emblemático do Vale do Ribeira.

Reportagem do 
Estadão, em abril 
de 2000, encheu 
de orgulho os 
moradores da 
região.
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Unidade Móvel 
de AUTOMAÇÃO

TUDO EVOLUI E COM O AQUALOG não poderia ser diferen-
te. Atualizado e aperfeiçoado continuamente, em 2006 
o produto ganhou um novo modelo, de dimensões 
reduzidas, idealizado para facilitar a instalação em dife-
rentes tipos de sistemas produtores de água, agilizar o 
deslocamento e reduzir os custos de implantação.

O modelo, chamado Unidade Móvel de Auto-
mação, concentra em um container os analisadores 
e o controlador lógico programável necessários ao 
tratamento automático da água. E o Aqualog passou a 
ter forma, volume e mobilidade, eliminando a exigên-
cia de haver um espaço físico dentro da estação para 
abrigar esses equipamentos. 

Vários sistemas de água do Vale do Ribeira estão 
automatizados com a unidade móvel, principalmente os 
mais distantes e do tipo compacto. O container é mon-
tado em Registro e segue pronto para a estação em que 
será conectado, reduzindo bastante o tempo de perma-
nência da equipe de automação no local do sistema. 

Layout e instalações internas da 
Unidade Móvel de Automação 
quando foi lançada, em 2006.
FOTOS: Arquivo Sabesp
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Novas soluções 
de AUTOMAÇÃO

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM RITMO acelerado trouxe 
novas possibilidades. Ao mesmo tempo, as transfor-
mações do mercado criaram novas necessidades. E 
isso fez com que Sabesp desenvolvesse soluções mais 
avançadas para a automação de tratamento de água 
e esgoto, deixando de aplicar o formato original do 
Aqualog. 

Uma das inovações é o Shelter, modelagem iné-
dita no saneamento, desenvolvido na Diretoria Metro-
politana. Ele consiste na compra de dados analíticos 
com remuneração por performance, permitindo auto-
matizar com segurança tanto estações de tratamento 
de água quanto de esgoto.

Ou seja: em vez de adquirir equipamentos de 
sensoriamento, a Sabesp compra as informações. Os 
analisadores, sob responsabilidade do fornecedor, são 
instalados em um tipo de container, o shelter (abrigo), 
que é conectado à estação. E ali recebem continua-
mente as amostras para análise.

Proporcionando ganhos expressivos em pro-
dutividade e confiabilidade, o Shelter impulsionou a 
automação na Sabesp. Hoje, a empresa tem cerca de 
120 plantas automatizadas no interior e litoral. E segue 
rapidamente com a implantação de mais sistemas 
automáticos.

Para isso, a Sabesp também desenvolveu recen-
temente um novo software de gestão e controle com 
inteligência artificial e aprendizagem de máquina, o 
Hydria, bastante aprimorado e com mais recursos que 
seu antecessor Aqualog.

FOTO: Matheus Jayme
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