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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

saneamento básico

A Abdib promoveu, dia 16 de feverei-
ro, em São Paulo, uma cerimônia para 
marcar o início do Programa Pinheiros 
Limpo, cujo objetivo é a requalificação 
ambiental do canal paulistano e da re-
presa Billings. O auditório, com capa-
cidade para cem pessoas, lotou.

O Programa Pinheiros Limpo con-
ta com participação do Governo do 
Estado de São Paulo – por meio das 
secretarias de Energia e Mineração, 
Recursos Hídricos e Meio Ambiente e 
de empresas como a Sabesp, a Cetesb 
e a Emae. Se bem-sucedida, a Abdib 
pretende replicar o modelo para mirar 
concessões para despoluição de ou-
tros rios e mananciais brasileiros.

Abdib entregou ao governo paulista estudos para recuperar o rio Pinheiros e a represa Billings por 
meio de concessão privada. Se bem-sucedida, a iniciativa pode virar exemplo para o país

concessão para despoluir

A Abdib foi responsável pela captação 
de recursos privados para fazer a mode-
lagem do projeto que prevê a conces-
são privada com um escopo que englo-
ba implantação, manutenção, operação 
e administração de requalificação das 
águas do canal do rio Pinheiros. Os es-
tudos técnicos e a modelagem foram 
realizados ao longo de 2017 e entre-
gues ao governo de São Paulo.

Antes de iniciar os estudos, a Abdib 
cumpriu algumas etapas para dar mais 

segurança ao processo de análises e 
modelagem. Primeiro, solicitou autori-
zação ao poder público para estudar 
o projeto, sem caráter de exclusivida-
de. Depois, elaborou e validou com os 
parceiros públicos um termo de refe-
rência para nortear os estudos. 

Os estudos oferecem solução para 
promover a melhoria gradativa da 
qualidade da água do canal Pinheiros, 
permitindo, em etapas, a possibilida-
de de bombear até 50 m³/s de água 

Dezenas de empresários 
compareceram para conhecer 
a iniciativa da Abdib que tem 

objetivo de requalificação 
ambiental do Rio Pinheiros e  

da Represa Billings
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Gilberto Peralta (GE), à esquerda, ao lado de 
Antonio Velloso Carneiro (Governo de SP), 
participam de evento que marcou o lançamento 
do Programa Pinheiros Limpo, que contou 
também com participação de Vicente Andreu 
(ANA), João Carlos Meirelles (Governo de SP) e 
Venilton Tadini (Abdib)

classe 2 – apto para consumo humano 
após tratamento convencional, prote-
ção das comunidades aquáticas e ati-
vidades de recreação – para a represa 
Billings, de acordo com Resoluções 
Conama 357/2005 e 430/2011.

Haverá outros impactos positivos: 
controle de cheias da bacia do Canal 
Pinheiros, melhoria da qualidade da 
água da represa Billings, maior dispo-
nibilidade hídrica na represa Billings 
para abastecimento da Região Me-
tropolitana de São Paulo e da Baixada 
Santista e ampliação da geração de 
energia na Usina Henry Borden.

Os gestores públicos e privados pre-
sentes na cerimônia para marcar o 
início do Programa Pinheiros Limpo 

avaliaram que há modelos de investi-
mento viáveis para viabilizar a requali-
ficação ambiental do canal paulistano 
e da represa Billings.

João Carlos de Souza Meirelles, secre-
tário estadual de Energia e Mineração, 
enfatizou que os estudos vão apontar 
um modelo viável no ponto de vista 
técnico, econômico e financeiro, que 
atenda necessidades do poder público 
e da sociedade. Há a responsabilidade 
de identificar fontes de receita – explo-
ração imobiliária, geração de energia e 
oferta de recursos hídricos – para con-
ferir sustentabilidade ao investimento.

Luiz Carlos Ciocchi, presidente da 
Emae, lembrou que os estudos vão 
responder a principal pergunta: 

quais são os modelos de negócios 
que vão viabilizar o projeto. “Não 
coloco essa questão como dúvida, 
porque não há dúvidas. Há modelos 
viáveis que precisam ser estudados 
e formatados”, disse. Já Antonio 
Velloso Carneiro, então secretário-
-adjunto estadual do Meio Ambien-
te, uma modelagem bem feita é pri-
mordial para o sucesso.

Mário Silvério, diretor-presidente da 
Companhia Paulista de Desenvolvi-
mento (CPD), explicou duas caracte-
rísticas diferenciaram a atual iniciativa 
de despoluição de outras no passa-
do. Uma é a governança bem-defini-
da entre público e privado e a inte-
gração entre as diversas secretárias 
estaduais, agências e empresas do 
governo paulista. Outra é a decisão 
de modelar o projeto estabelecendo 
parâmetros a serem alcançados – e 
deixar ao investidor a escolha pela 
tecnologia apropriada.
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