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Resumo: O abastecimento de água é essencial para a sobrevivência humana e desenvolvimento das sociedades. Por 

outro lado, como todo processo produtivo, os sistemas de tratamento de água impactam o meio ambiente de diversas 

formas, sendo necessário que as empresas envolvidas atuem de modo a minimizar os impactos negativos. Como opção 

de avaliação das empresas no âmbito ambiental, é possível analisar em termos da ecoeficiência os sistemas produtores 

de água. A ecoeficiência abrange uma série de princípios que norteiam diretrizes para a relação sustentável das 

empresas com o meio ambiente. Avaliou-se a partir de informações públicas o Sistema Produtor São Lourenço quanto à 

ecoeficiência, e constatou-se que de oito princípios, cinco são satisfatórios. Os princípios com resultados insatisfatórios 

foram: a redução da quantidade de energia utilizada, o apoio à reciclagem e a redução de custos. Destacando-se o 

consumo energético, que impacta nos princípios de redução da quantidade de energia utilizada e na redução de custos, 

analisou-se o resultado insatisfatório a partir da escassez de água da Região Metropolitana de São Paulo, fato esse 

demandando a captação de água de mananciais distantes e com alto gasto energético.  Em relação ao lodo não reciclado, 

citam-se limitações técnicas, legais e econômicas para que não haja reciclagem do lodo da estação de tratamento de 

água. De modo geral, o sistema se mostrou satisfatório em termos de ecoeficiência, reforçando o compromisso das 

empresas envolvidas com o meio ambiente, apesar do notável consumo energético maior que os pares. 
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Introdução  

 

Água é o recurso natural visto pela maioria como o de maior importância, dada a sua necessidade para a 

manutenção da vida e o desenvolvimento das sociedades, entretanto, o processo de potabilização gera impactos 

ambientais negativos, sendo os principais a geração de lodo e o consumo energético (ACHON, 2008). Em termos de 

consumo de energia, a escassez de água nos grandes centros aliada à deterioração da qualidade dos mananciais forçam 

as empresas a buscar fontes de água para abastecimento em condições cada vez menos econômicas e, 

consequentemente, com maior impacto ambiental. No caso da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Airoldi 

(2016) cita a disponibilidade hídrica de 134m³/habitante/ano, enquanto a ONU define escassez extrema valores abaixo 

de 500m³/habitante/ano. Por outro lado, em termos de qualidade, Pompêo et al. (2015), citam as represas Guarapiranga 

e Billings como exemplos de mananciais com qualidade comprometida. Em sendo inevitáveis abordagens com impacto 

ambiental no setor, em especial em termos de energia elétrica, é de interesse que se avalie a responsabilidade ambiental 

das empresas. No intuito da verificação do comprometimento ambiental das empresas é possível analisar com 

metodologias variadas a interação entre os sistemas e o meio ambiente. Achon (2008) cita a necessidade de gestões que 

visem à ecoeficiência, realizando a produção com qualidade, suprindo a demanda, com eficiência energética e com 

poucas perdas, resultando na minimização dos impactos negativos. Achon (2008) sugere uma metodologia para a 

avaliação da ecoeficiência de sistemas produtores de água, a qual foi utilizada nesta pesquisa.  

Como objeto de estudo, avaliou-se a partir de informações públicas o sistema produtor São Lourenço (SPSL), 

que consiste em uma estrutura de captação em Juquitiba/SP, que aduz a água por 83 km de adutoras e 300 m de desnível 

até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Vargem Grande em Vargem Grande Paulista/SP. A Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), por sua vez, é uma empresa de capital aberto com ações 

negociadas nas bolsas de São Paulo e Nova York e, por esta razão, está sujeita a demandas dos acionistas quanto à 

sustentabilidade (SHTRUBEL, 2020), de modo que a avaliação da ecoeficiência do sistema é pertinente para acionistas 

e consumidores.  

 O termo ecoeficiência foi introduzido em 1992 pelo World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD, 2000), e os elementos básicos a serem observados quanto à ecoeficiência abrangem os seguintes princípios: 1 

- redução de materiais utilizados nos bens e serviços; 2 - redução da quantidade de energia utilizada; 3 - redução da 

dispersão de qualquer tipo de material tóxico; 4 - apoio à reciclagem; 5 - maximização do uso sustentável de recursos 

naturais; 6 - extensão da durabilidade de produtos; 7 - aumento do nível de bens e serviços e; 8 - redução de custos. 

 

Material e Métodos 

   

 A metodologia utiliza como área de contorno a captação de água bruta e a ETA, não englobando a distribuição. 

O SPSL se trata da principal obra do setor no estado de São Paulo, e agrega ao sistema de abastecimento integrado da 

Sabesp até 6,4m³s
-1

 (ALVES, 2019), sendo responsável diretamente por abastecer até 2 milhões de pessoas (AIROLDI, 

2016).  O sistema se mostra responsável em diversas frentes em termos ambientais, como a presença de medidores de 

vazão para análise de perdas; a utilização de um manancial preservado – o que implica no menor gasto de reagentes 



 

químicos e na geração de lodo (ENCIBRA S. A, PRIME ENGENHARIA, 2011); a ampla automação do sistema – 

garantido dosagem efetiva e contribuindo no menor uso de reagentes (SABESP, 2012); a presença de tratamento, 

desaguamento, secagem e disposição final do lodo gerado (SPSL S.A., 2020) – embora seja destinado a aterro e não 

reciclado; a presença de tanques de recuperação da lavagem de filtros (ENCIBRA S. A., PRIME ENGENHARIA, 

2011) e a posterior recirculação no sistema dos drenados do tratamento do lodo (COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ, 2015); e a conformidade da qualidade da água com a 

portaria de consolidação nº 5, anexo XX (2017) em 98% de todos os parâmetros avaliados pelas prefeituras que o 

sistema atende (SABESP, 2020). 

 Como enfoque do trabalho, visto que, segundo Achon (2008), 2% de todo o consumo de energia elétrica no 

Brasil é consumido por prestadores de serviços de saneamento, o consumo energético elevado é uma questão de grande 

complexidade envolvendo a implantação do sistema produtor. Isso era esperado, dadas as condições que envolvem a 

captação a 83 km da ETA com mais de 300m de desnível a serem vencidos pelas bombas de alta carga (SÃO PAULO, 

2015). Mais detalhadamente, Arado (2019) descreve que o sistema de adução é composto por uma estação elevatória de 

baixa carga, uma estação elevatória de alta carga, sistema de amortecimento de transientes hidráulicos, uma linha de 

adutora com diâmetro de 2.100mm em trechos de difícil acesso e elevação de 330 metros geométricos, sendo uma 

configuração de complexidade de engenharia e alto custo de energia elétrica. Lima e Arado (2018) apresentam, 

adicionalmente, que a captação é formada por cinco conjuntos moto-bomba de alta carga de 9.100c.v. cada, e 8 bombas 

de baixa carga de 600c.v. cada. Adicionalmente, a subestação de captação é a segunda maior da Sabesp, com 

35MVA/138KV. Após tratada, a água segue para o sistema de distribuição por meio da elevatória de água tratada, que 

dispõe de cinco conjuntos moto-bomba de 1.080c.v. e dois conjuntos de 420c.v.  

 Cita-se, no Relatório de concepção do sistema (ENCIBRA S. A. e PRIME ENGENHARIA, 2011) que, como 

destaque positivo de redução nos gastos de energia elétrica com beneficio mútuo (visto que gera economia significativa 

para a empresa), a ETA Vargem Grande dispõe de reservatórios de água bruta que servem para fornecer água para o 

tratamento durante o horo-sazonal, período entre 18h e 21h com maior tarifa de energia elétrica, momento esse em que 

as bombas da captação são desligadas. A empresa SPSL S.A. (2017) informa que a estação possui três reservatórios de 

25 milhões de litros de água para a operação sem bombeamento.  

 Segundo Marins (2018), a demanda contratada para a captação é superior a 3.000kW e o custo de energia para 

o sistema é descrito na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Custos de energia associados à captação do SPSL. 

Energia ponta (R$/kWh) Energia fora ponta (R$/kWh) Energia por volume (R$/m³) 

0,97 0,48 0,66 

Fonte: Marins (2019). 

 

 Como medida de comparação, verificou-se a energia despendida por volume (R$/m³) de captação em todos os 

sistemas produtores da RMSP a partir das estimativas de Marins (2019). Os valores estão expressos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Custo de energia elétrica por volume na RMSP. 

Elevatória de captação | Sistema Produtor Custo de energia elétrica (R$/m³) 

Santa Inês (Cantareira) 0,11 

Jaguari Atibainha (Cantareira) 0,26 

Guarapiranga 0,07 

Taquacetuba (Guarapiranga) 0,16 

Capivari (Guarapiranga) 0,06 

Taiaçupeba (Alto Tietê) 0,07 

Biritiba Mirim (Alto Tietê) 0,08 

Rio Pequeno e Rio Grande Taiaçupeba (Alto Tietê) 0,336 

Guaió (Alto Tietê) 0,39 

Guaratuba (Rio Claro) 0,25 

Ribeirão da Estiva  0,05 

Rio Grande 0,18 

Alto Cotia 0,03 

São Lourenço  0,66 

Fonte: Marins (2019). 

    

Resultados e Discussão 

 

 A partir dos dados levantados, adaptando a metodologia desenvolvida por Achon (2008), levantaram-se os 

princípios insatisfatórios em termos de ecoeficiência (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Esquema de verificação da satisfação dos princípios de ecoeficiência a partir de indicadores. 

Princípio Justificativa Resultado SPSL 



 

2 Redução da 

quantidade de 

energia utilizada nos 

bens e serviços 

 

300 m de desnível da 

Serra da 

Paranapiacaba. 

Insatisfatório 

4 Apoio à reciclagem Lodo destinado para 

aterro depois de 

tratado 

Insatisfatório 

8 Redução de custos Maior gasto com 

energia elétrica por m³ 

da RMSP 

Insatisfatório 

Fonte: Adaptado de Achon (2008). 

 

 

Pôde-se observar, na Tabela 3, que nos princípios 2, 4 e 8 o sistema obteve resultados insatisfatórios. A 

classificação como insatisfatória do principio 2 e 8 é relacionada aos custos com energia elétrica, sendo impactada 

diretamente pelo desnível de 300m da Serra da Paranapiacaba a ser vencido pelas bombas de alta carga na adução da 

água bruta até a ETA. Essa situação, como levantado anteriormente, é consequência direta da disponibilidade hídrica 

relativa à RMSP e a qualidade dos mananciais. A necessidade de buscar mananciais cada vez mais distantes que 

disponham de água bruta em quantidade e qualidade para suprir a alta demanda da maior região metropolitana do 

hemisfério sul do mundo implica na inevitabilidade da implantação de um sistema com alto custo energético, dada a 

diferença de elevação entre a captação e a ETA.  Entretanto, devido à grande importância da região por ser um polo 

financeiro, industrial e comercial da América Latina, e o fato de que o sistema abastece 2 milhões de pessoas 

diretamente, o alto gasto energético se justificou nas etapas de concepção de projeto e operação. Adicionalmente, o 

sistema integrado metropolitano da empresa permite a preferência do abastecimento por certos mananciais em 

detrimento de outros (ENCIBRA S. A. e PRIME ENGENHARIA, 2011), de modo que o SPSL resulta na diminuição 

do consumo de mananciais prejudicados pela crise hídrica como o sistema Cantareira (G1, 2021). Por sua vez, o 

princípio 4, relacionado ao incentivo à reciclagem, se mostrou insatisfatório visto que o lodo da ETA não é reutilizado 

nem reciclado. Urban, Isaac e Morita (2019), e Carvalho (2016) citam algumas alternativas em potencial para utilização 

no Estado de São Paulo que caracterizariam o reuso ou reciclagem do lodo, como a disposição no solo, fabricação de 

cimento, fabricação de blocos cerâmicos entre outros. Existem riscos na disposição no solo relacionados a metais 

pesados, e à viabilidade da utilização na fabricação de cimento e blocos cerâmicos depende de condições de mercado 

tanto para a empresa de saneamento como para as produtoras. Nota-se que existem restrições legais, técnicas de 

viabilidade que dificultam o incentivo a reciclagem de lodo para todo o setor. Vale reforçar, como cita Achon (2008), 

que muitas ETAs no país realizam o descarte do resíduo sem tratamento no meio ambiente, de modo com que o 

tratamento e disposição em aterro já configuram uma prática ambientalmente responsável, mesmo que não atenda o que 

preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010). 

 

Conclusões 

 

 A partir dos resultados apresentados, mesmo com três dos oito princípios enquadrados como insatisfatórios,  

sendo analisadas as justificativas envolvendo os princípios insatisfatórios, pode-se concluir que o SPSL é um sistema 

que pode ser classificado inicialmente como ecoeficiente e seu planejamento, construção e operação reforçam o 

comprometimento das empresas envolvidas com o meio ambiente. Entretanto, o alto custo energético referente à 

operação do sistema é um problema em termos ambientais e energéticos que poderiam ser evitados caso as condições 

dos recursos hídricos em quantidade e qualidade não estivessem comprometidas como é a realidade da RMSP.  
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