
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PALLEROSI, GG., and KERBAUY, MTM. As tecnologias ambientais e o abastecimento industrial 
de águas da região metropolitana de São Paulo. In HAYASHI, MCPI., SOUSA, CM., and 
ROTHBERG, D., orgs. Apropriação social da ciência e da tecnologia: contribuições para uma 
agenda [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. pp. 249-280. ISBN 978-85-7879-187-2. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As tecnologias ambientais e o abastecimento industrial de águas 
da região metropolitana de São Paulo 

 

 

Guilherme Guimarães Pallerosi 
Maria Tereza Miceli Kerbauy 



249

As tecnologias ambientais e o 
abastecimento industrial de águas da 
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Este estudo propõe uma reflexão sobre o progresso 
tecnológico do século XX e o significado das tecnologias 
ambientais para o novo milênio. O objeto de análise são 
as técnicas de captação dos recursos hídricos da indústria 
petroquímica. A água sempre foi um recurso natural em 
abundância em determinadas regiões do Brasil, e escasso 
em outras. A região metropolitana de São Paulo é uma 
das áreas mais populosas do país e com altos índices de 
pluviométricos. No final do século XX, diversos fatores 
tornaram os recursos hídricos um grande gargalo para o 
sistema produtivo nesta região, pressionando mudanças 
nas tecnologias de captação de água. A tecnologia ambien-
tal de reuso de água pode ser considerada a única técnica 
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realmente inovadora entre as demais encontradas durante 
trabalho de campo. Mas, mesmo com as vantagens eviden-
tes, uma complexa negociação se mostra necessária para a 
construção de novos paradigmas tecnológicos. 

O desenvolvimento moderno, ocorrido ao longo do 
século XX, trouxe avanços tecnológicos, que influenciam 
profundamente os modos de vida da sociedade e o meio 
ambiente, levando à saturação do modelo de desenvol-
vimento vigente até então. Os padrões produtivos e de 
consumo da sociedade passaram a ser questionados partir 
do surgimento de valores sociais de preservação ambiental. 
Neste contexto, as tecnologias ambientais passaram a ser 
um importante objeto de estudo, tanto para as ciências eco-
nômicas como para as ciências sociais, contribuindo para 
compreensão dos novos paradigmas tecnológicos. 

Estas tecnologias destacam-se como alternativas para 
problemas ambientais, amplamente, discutidos nos dias 
atuais. A tecnologia de reuso de água é um exemplo de téc-
nica que alivia o grande consumo de recursos hídricos dos 
processos industriais. O estudo realizado sobre o abasteci-
mento de água do Polo Petroquímico do ABC investigou a 
escassez de recursos hídricos e a articulação para implanta-
ção de uma tecnologia ambiental de reuso da água. 

No início do ano de 2008, foi anunciada uma parceria 
entre a Sabesp _ Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo e o Polo Petroquímico do ABC para 
criação do que tem sido considerado o maior sistema de 
água de reuso da América Latina (PQU, 2008). A nova tec-
nologia proposta para o abastecimento de água do Polo 
Petroquímico consiste na captação do esgoto doméstico de 
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parte do território metropolitano conhecido como região do 
ABC, o tratamento dos efluentes na Estação de Tratamento 
de Efluentes do ABC (ETE ABC), e a reutilização como 
recursos hídricos para os processos produtivos petroquí-
micos. O anúncio de uma tecnologia ambiental desse porte 
se destaca pelo sério problema do abastecimento de água 
do Polo Petroquímico do ABC. Estas indústrias petroquí-
micas consomem aproximadamente 0,6 m³/s de água para 
seus processos produtivos, o equivalente ao consumo de 
uma cidade com cerca de 350 mil habitantes. 

O foco geográfico dessa investigação é o Grande ABC 
paulista, que faz parte da região metropolitana de São 
Paulo, uma área densamente urbanizada com aproxima-
damente 19.917.608 habitantes (SEADE, 2009) e relevante 
papel no processo de industrialização do Brasil1. A meto-
dologia empregada envolveu o levantamento de dados, 
a descrição dos problemas de abastecimento de água do 
Polo Petroquímico, e entrevistas com funcionários do Polo 
Petroquímico, prestadores de serviços e outros atores 
envolvidos com as decisões para captação e abastecimento 

1 A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) tem um território divi-
dido em 39 municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, 
Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz 
de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, 
Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, 
Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa 
Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da 
Serra e Vargem Grande Paulista. A região do Grande ABC, por sua vez, 
é constituída por 7 destes municípios, que ocupam a mesma sub-bacia 
hidrográfica e possuem histórico de ocupação semelhantes, sendo eles: 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires.
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de águas. A análise das mudanças de valores sociais e a 
consolidação das normas legais servem como pano de 
fundo para compreender melhor a trajetória das tecno-
logias ambientais e os elementos que contribuem para a 
tecnologia de reuso de água. 

Diante desse contexto, perguntamos: quais fato-
res influenciam a mudança de padrões tecnológicos e o 
que fomenta as tecnologias ambientais? O trabalho con-
tribui para uma visão mais abrangente das trajetórias 
tecnológicas, apontando para a necessidade de uma ampla 
articulação para a construção de novos paradigmas tecno-
lógicos, alinhados com a racionalidade ambientalista e o 
empreendedorismo econômico. 

A análise do desenvolvimento da sociedade 
moderna e seus artefatos tecnológicos 

Existem muitas maneiras de abordar o desenvolvi-
mento das tecnologias modernas. Este passou a ser um 
assunto de destaque após meados do século XIX, quando 
a sociedade começou a lidar com uma situação de desen-
volvimento econômico e tecnológico intensivo, visíveis 
no processo conhecido como revolução industrial. Existe 
consenso de que um dos principais motivos apresentados 
para a tamanha transformação da sociedade moderna é o 
casamento entre a ciência e a tecnologia ao final daquele 
século, em harmonia com o empreendedorismo econômico 
capitalista. O pensamento clássico da economia durante o 
século XX considera o conhecimento científico e a tecno-
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logia instrumentos capazes de superar qualquer obstáculo 
(Veiga, 2006). 

Entre 1850 até a Primeira Guerra Mundial, acontece-
ram inúmeras mudanças causadas por novas invenções 
tecnológicas: 

Surgiram nos Estados Unidos, após 1950, 
a central de energia elétrica, o gramofone, 
o telefone, a câmera e o filme de celulóide 
barato, o arranha-céu construído com 
aço, o elevador, as técnicas de extração 
e refino de petróleo, o avião e o incrível 
metal leve chamado alumínio. Da Europa 
Continental vieram, no mesmo período, 
a transmissão por ondas de rádio, o raio 
X, explosivos capazes de destruir rochas, 
vários tipos de rifles e metralhadoras, além 
de uma série de melhorias em máquinas, 
dispositivos e fórmulas que já existiam. 
(BLAINEY, 2008, p.37) 

Os avanços tecnológicos do início do século XX trou-
xeram otimismo para diversos povos, juntamente com 
grandes transformações nas cidades, na organização social 
e no meio ambiente onde aconteciam tais mudanças. 
Ainda nas primeiras décadas, surgiram também impor-
tantes críticas ao progresso tecnológico moderno, muitas 
delas reivindicando uma ética para os avanços técnicos 
da sociedade (HEIDEGGER, 2002, 1991; MARCUSE, 1999, 
1967; HABERMAS, 1975). Mas, apesar do rápido progresso 
tecnológico ao longo do século, os debates sobre o desen-
volvimento técnico da sociedade moderna estiveram sobre 
maior influência da visão utilitarista. Isto é, acreditava-se 
que a tecnologia fosse neutra, avançando de acordo com 
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as demandas sociais e o desenvolvimento da ciência. O 
otimismo em relação ao avanço tecnológico e o papel da 
ciência moderna foram questionados de forma mais expres-
siva após a década de 1960.

No campo teórico e epistemológico, a ciência e a tec-
nologia deixam de ser vistas como neutras e autônomas e 
passam a ser compreendidas como processos sociais. Os 
estudos de Kuhn (2007) contribuíram para a compreen-
são do desenvolvimento da ciência e da tecnologia após 
os anos sessenta, admitindo-se a existência uma complexa 
negociação desses processos. Para o autor, a ciência não 
se desenvolve de forma linear ou controlada, existe uma 
complexa articulação entre os cientistas e outros fatores 
externos para qualquer ideia ser aceita como verdade. 
As novas abordagens de cientistas sociais e economistas 
trazem indagações sobre quem são os agentes que influen-
ciam a tecnologia; como se dá esse processo de construção 
das tecnologias e o que define um novo paradigma. O pro-
gresso tecnológico deixa de ser aceito como autônomo e 
passa a ser visto como um campo de negociação de inte-
resses (FEENBERG, 1991; BIJKER, PINCH, HUGHES 1987; 
CALLON, 1992; LATOUR, 1986; LAW, 1987; NELSON, 
WINTER, 1982). 

No contexto do Polo Petroquímico do ABC, construído 
no início da década de 1970, período de grandes investi-
mentos na indústria brasileira de empreendedores privados 
nacionais, internacionais e, principalmente, públicos, o 
paradigma das tecnologias era comandado fortemente pelo 
impulso de crescimento econômico. O reconhecimento de 
que as tecnologias se encontram em um campo de múlti-
plos interesses trazem influências para o sistema produtivo 
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da indústria, aumentando o número de atores (ou players) 
envolvidos. Porém, os questionamentos sobre o desen-
volvimento tecnológico não foram restritos às instâncias 
intelectuais, acadêmicas ou econômicas da sociedade 
moderna. Nas décadas seguidas a instalação do complexo 
petroquímico do ABC, novos conceitos sobre as tecnologias 
entram em debate de forma ampla e generalizada. 

A ruptura com o otimismo tecnológico do pensamento 
clássico do século XX cresce com a percepção dos riscos 
da tecnologia pela sociedade moderna. No mesmo perí-
odo de reflexões teóricas, inaugurou-se um debate social 
globalizado sobre os riscos da degradação ambiental e 
desenvolvimento técnico da sociedade moderna. A preocu-
pação com a questão ambiental cresce nas últimas décadas 
do século. O debate promovido pelo ambientalismo semeia 
novos valores sociais e conceitos que são institucionalizados 
gradativamente, criando novos padrões e influenciando o 
desenvolvimento tecnológico da indústria. 

A sociedade do final do século XX passa a ser marcada 
pelo risco iminente do avanço técnico e da transformação 
da Natureza. Isto é, com o avanço científico e tecnológico, 
as transformações da Natureza e os modos de vida da socie-
dade moderna são acompanhados de situações de perigo. 
Os autores que discorrem sobre o fenômeno do risco, dizem 
que o ser humano passa a ser responsável pela geração de 
seus próprios males, assim como pela remediação deles. 
A sociedade do risco nasce da consciência dos perigos do 
progresso moderno e a necessidade de neutralizar as con-
sequências indesejáveis das transformações técnicas (BECK 
et al ,1997; 1998; GIDDENS, 1991; FREITAS et al 1996).
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Para Bauman (1999), a sociedade moderna entrou em 
uma dinâmica ambivalente no final do século XX, pois pas-
sou a conviver com inovações que traziam facilidades para 
o cotidiano dos indivíduos e grande expectativa de vida, 
assim como grandes guerras e devastação jamais presen-
ciadas pelas sociedades daquele tempo. Podemos alegar a 
isto, assim como outros fenômenos do final do século XX a 
origem do debate ecológico, ou ambientalista. Os estudos 
de ecologia tiveram início antes do diálogo ambientalista, 
com os naturalistas do século XIX, que traçaram uma rela-
ção de interdependência entre os seres vivos e o meio onde 
vivem, estabelecendo uma relação de equilíbrio.

Em meados do século XX, os conceitos da ecologia intera-
gem com outras áreas do conhecimento, como: a sociologia, 
a economia, administração, geografia, ciências físicas, enge-
nharia, etc. O cerne da crítica ecologista é que ao passo dos 
benefícios trazidos pela ciência e tecnologias modernas, o 
ser humano cria uma desarmonia com o meio, transforman-
do-o de forma inconsequente, criando novos perigos.

Novos padrões de desenvolvimento tecnológico 
e as tecnologias ambientais

Na década de setenta, os questionamentos sobre as 
consequências das novas tecnologias, da poluição e da trans-
formação da natureza tomam um espaço maior na opinião 
pública internacional. Em 1970, com a publicação do rela-
tório Os limites do crescimento econômico, do Clube de Roma 
e com a primeira conferência da ONU - Organização das 
Nações Unidas - sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
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ocorrida em Estocolmo em 1972, o assunto entra em uma 
extensa discussão. A sucessão de eventos internacionais e 
regionais ocorridos durante as décadas de oitenta e noventa 
contribuíram para a criação de políticas públicas de preser-
vação ambiental ao longo das décadas seguintes. 

A crítica ecologista radical deu lugar a conceitos que 
conciliam o desenvolvimento econômico com o equilíbrio 
ambiental, inaugurando uma visão estratégica de longo 
prazo para as técnicas de uso e apropriação de recursos 
naturais nos sistemas produtivos. O debate interdiscipli-
nar sobre a questão ambiental durante a década de oitenta 
contribuiu para formação de conceitos mais conciliadores 
e genéricos, como o de ecodesenvolvimento e, posterior-
mente, desenvolvimento sustentável (SACHS, 1986).

A inovação tecnológica passa a ser a solução apresen-
tada por cientistas e economistas clássicos para os gargalos 
ambientais do final do século XX (VEIGA, 2006). Porém, 
os otimistas da tecnologia passam a lidar com dois dile-
mas, o primeiro relacionado com os processos de inovação, 
outro com a complexidade dos conceitos ambientais. A 
inovação faz parte do esforço empreendedor de diversos 
agentes, havendo uma complexa articulação para a obten-
ção de novos paradigmas tecnológicos (BIJKER, PINCH, 
HUGHES 1987). Além disso, mesmo que a inovação tecno-
lógica por indução fosse uma prática simples, os problemas 
de ordem ambiental exigem soluções complexas e estraté-
gias de longo prazo, não se restringindo a ações pontuais 
voltadas para redução da poluição.

A tecnologia ambiental, ou tecnologias limpas, leves, sus-
tentáveis, etc., são termos para descrever técnicas inovadoras 
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e melhor adaptadas aos novos padrões ambientais. Existem 
basicamente dois critérios básicos para diferenciar as técni-
cas menos poluentes em um sistema produtivo industrial, 
podendo ser definidas como tecnologias do tipo end of pipe 
ou tecnologias ambientais. As tecnologias end of pipe são do 
tipo paliativo, isto é, equipamentos que adequam deter-
minados processos às metas de redução da poluição sem 
maiores modificações no sistema produtivo. As tecnolo-
gias ambientais referem-se a mudanças amplas, podendo 
ser classificadas de diferentes maneiras: pela substituição 
ou reaproveitamento de matérias-primas; processos que 
reduzem a emissão de poluentes; reciclagem ou reapro-
veitamento de recursos naturais; ou ainda tecnologias 
ambientais radicais, que promovem uma mudança completa 
no sistema produtivo a fim de reduzir os danos ambientais 
(BELIS-BERGOUIGNAN, OLTRA, JEAN, 2003).

A tecnologia de reuso de água é o exemplo de uma típica 
técnica ambiental, aproveitando-se dos efluentes domésti-
cos para abastecimento de recursos hídricos industriais. O 
caso do Polo Petroquímico do ABC traz indicativos de que 
tais inovações são capazes de solucionar muitos gargalos 
ambientais, encontrados em diversos sistemas produtivos 
nos dias atuais. As tecnologias ambientais significam uma 
conformação do sistema produtivo a novos padrões do 
século XXI. Apesar da vantagem destas técnicas, o estudo 
de caso demonstra que a mudança de paradigmas é, ainda 
sim, um caminho tortuoso e incerto.
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As pressões sobre as técnicas de abastecimento 
de águas do Polo Petroquímico

No Brasil, entre 1930 e a década de 1970, ocorreu um 
período de intensa mudança, com a criação das bases para a 
industrialização e urbanização do país (IANNI, 1963). Entre 
os anos de 1964 e 1985, predominou um governo militar 
autoritário e compromissado com o desenvolvimento da 
economia industrial capitalista e repressor dos movimentos 
ambientalistas. Com os problemas relacionados à compe-
titividade das indústrias nacionais, a crise econômica e o 
aumento gradual das liberdades individuais, após o governo 
militar, o sistema produtivo das indústrias da região do 
Grande ABC paulista passa a lidar com uma situação de 
gargalos produtivos e articulação com novos atores.

Com relação à influência do pensamento ambientalista 
na indústria brasileira, destaca-se inicialmente a mudança 
de padrões do sistema produtivo. Viola (1992) observa que 
entre 1987 e 1991, acontece uma profissionalização e amplia-
ção das atividades de grupos ambientalistas no Brasil, com 
importantes conquista de espaço nas instituições nacio-
nais, institucionalizando os novos conceitos (MOL, 1985). 
Nas décadas de oitenta e noventa, além dos esforços para 
melhoria da competitividade das indústrias, o Grande ABC 
também é palco de movimentos, novas normas legais e 
instituições que restringem as atividades poluidoras e con-
sumidoras de grandes quantidades de recursos naturais.

O estudo de caso do abastecimento de águas do Polo 
Petroquímico do ABC destacou inicialmente uma mudança 
importante nas normas legais brasileiras após 1980. A 
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institucionalização de conceitos ambientais fica evidente em 
algumas leis brasileiras, influenciando o desenvolvimento 
técnico e os padrões do sistema produtivo. O Quadro 1 expõe 
alguns dos principais instrumentos legais que influenciaram 
o abastecimento de água do Polo Petroquímico do ABC.

Quadro 1.	Leis	Federais	e	do	Estado	de	São	Paulo	que	influenciam 
as técnicas de reuso de água desde a década de 1980.

DATA LEI ASSUNTO

1981
Lei Federal 

nº 6.938

Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)

Criação do Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (Conama)

1988 Constituição Federal

1997 
Lei Federal 

nº 9.433 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH) 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)

1998 Lei Federal 
nº 9.605

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente - “Lei de Crimes Ambientais”

1991
Lei Estadual 

nº 7.663

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos (SIGRH)
Política Estadual de Recursos Hídricos

Comitês	de	Bacia	Hidrográfica	
Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO)

1994
Lei Estadual 

nº 9.034
Estabelece o Primeiro Plano Estadual de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos

1997
Lei Estadual 

nº 9.866 
Estabelece Lei de Proteção aos Mananciais do 
Estado de São Paulo



261

As leis expostas no quadro são um indicativo das 
mudanças nos valores da sociedade brasileira durante as 
duas últimas décadas do século XX, restringindo o uso 
de recursos hídricos, estabelecendo padrões de emissão 
e instituições fiscalizadoras, etc. A Lei Federal nº 6.938 de 
1981 foi um dos primeiros marcos dessas mudanças, nela 
se estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente que se 
manifesta, entre outras coisas, a favor tecnologias ambien-
tais. Esta política pública coloca princípios norteadores que 
incentivam estudos e pesquisas de tecnologias orientadas 
ao uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 

A Lei Federal nº 6.938 também criou o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama), com caráter deli-
berativo para a elaboração de normas e padrões de uso dos 
recursos ambientais. O Conama se tornou um importante 
instrumento de controle ambiental após meados da década 
de oitenta, como a instituição dos Estudos de Impactos 
Ambientais (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
para empreendimentos com potencial de degradação à 
natureza, entre outras normas de controle e fiscalização 
(FINK; SANTOS, 2003). 

Entre as deliberações do Conama, destaca-se para este 
trabalho a Resolução nº 20 de 1986, que passa a classificar 
as águas segundo categorias, estabelecendo padrões de uso 
e descarte dos recursos hídricos. A classificação das águas 
compatibiliza os usos com a qualidade dos recursos hídri-
cos, resguardando as águas de melhor qualidade aos usos 
mais exigentes. As águas são divididas em três categorias 
abrangentes: doces, salinas e salobras, que se subdividem 
em nove classes: cinco doces (classe especial, 1, 2, 3 e 4); 
duas para águas salinas (classe 5 e 6); e duas para salobras 
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(classe 7 e 8). Na categoria de águas doces, a classe especial, 
encontrada originalmente nos cursos d’água é reservada ao 
equilíbrio das comunidades aquáticas e ao abastecimento 
doméstico, com prévio tratamento. As demais classes 
podem ser consideradas águas de reuso indireto (efluente 
tratado), ou direto (águas com diferentes graus de polui-
ção), podendo ser usadas conforme o nível de exigência do 
consumidor de recursos hídricos.

A Constituição de 1988 também incorporou alguns 
valores e conceitos do ambientalismo. O novo texto consti-
tucional considerou os cursos e corpos d’água de domínio 
público, com necessidade de outorga de uso. Ainda na com-
petência da União, a Lei Federal nº 9.433 criou, em 1997, o 
novo modelo de gerenciamento de recursos hídricos brasi-
leiro, com o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH) 
e a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). 

O SNRH e a PNRH contêm uma série de princípios e 
um sistema de gestão descentralizada que permitem aten-
ção especial às águas. O exemplo de instituição gestora 
dos recursos hídricos criada pela Lei Federal nº 9.433 são 
os Comitês de Bacia Hidrográfica, com composição mista 
e poder de deliberação e as Agências de Bacia, com capa-
cidade administrativa e de gestão financeira. No entanto, 
um dos principais instrumentos estabelecidos é a cobrança 
pelo uso das águas, com os princípios de usuário-pagador 
e poluidor-pagador (RENZETTI; DUPONT, 1999; FINK; 
SANTOS, 2003). 

Em relação às competências regionais, São Paulo foi 
pioneiro quando decretou a Lei Estadual nº 7.663 de 1991, 
que estabeleceu o Sistema Integrado de Gerenciamento de 
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Recursos Hídricos de São Paulo e a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, e serviu de inspiração para a Lei Federal. 
O Plano Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
criou condições operacionais, enquanto a Lei de Proteção 
dos Mananciais trouxe regras restritivas à ocupação das 
áreas onde nascem as águas. A instituição dessas leis criou 
instrumentos de gerenciamento e criação de novos padrões 
de produção e de consumo dos recursos naturais.

Com isso, evidencia-se que o corpo jurídico brasileiro, 
criado no final do século XX, trouxe novos padrões para o 
sistema produtivo, restringindo o uso e descarte das águas, 
submetendo-os à outorga de órgãos públicos e instru-
mentos de representação mista para deliberações sobre os 
recursos hídricos. As transformações institucionais deste 
período podem ser consideradas um fator fundamental de 
mudança dos padrões tecnológicos do sistema produtivo 
das indústrias da região metropolitana de São Paulo (FINK 
et al, 2003; MANCUSO et al, 2003; FÉRES et al, 2005, 2007).

Contexto regional do Grande ABC e o 
abastecimento de água do Polo Petroquímico

As normas jurídicas do final do século XX são um fator 
de pressão para adaptação das técnicas de abastecimento 
de água da indústria, mas, ainda sim, costumam fomen-
tar apenas mudanças técnicas pontuais, as tecnologias do 
tipo end of pipe (BELIS-BERGOUIGNAN; OLTRA; JEAN, 
2003). No estudo de caso do Polo Petroquímico do ABC, 
observamos que os gargalos ambientais vão muito além 
da questão institucional. O abastecimento de água do Polo 
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sofre restrições, não apenas das normas jurídicas estabele-
cidas, mas de condições geográficas, hidrológicas, sociais, 
econômicas, entre outras.

O Polo Petroquímico do ABC localiza-se no Estado de 
São Paulo, a leste da região metropolitana da cidade de São 
Paulo (RMSP), localizada a montante de um dos rios mais 
importantes que cruzam o Estado de São Paulo; o Tietê (Fig. 
1). Devido à extensão do rio Tietê, dividiu-se esta grande 
bacia hidrográfica em cinco partes, sendo a RMSP perten-
cente à primeira parte, a bacia hidrográfica do Alto Tietê 
(Fig. 2). Ainda sim, devido à complexidade desta região, a 
bacia hidrográfica do Alto Tietê foi dividida em sub-bacias, 
constituídas por: Cabeceiras; Cotia/ Guarapiranga; Billings/ 
Tamanduateí; Juqueri/ Cantareira; Pinheiros Pirapora; 
Penha/ Pinheiros.

Figura 1. Mapa do Estado de São Paulo e principais rios. Destaque para 
localização da cidade de São Paulo.

Fonte: IBGE
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Figura 2. Localizações da Região Metropolitana de São Paulo e
Bacia	Hidrográfi	ca	do	Alto	Tietê;	Região	do	Grande	ABC	e

Sub Bacia Billings/ Tamanduateí.
Fonte: IBGE; Capobianco e Whately (2002).

O Polo se encontra em uma região densamente urba-
nizada e industrializada conhecida por Grande ABC (ou 
simplesmente municípios do ABC). A bacia hidrográfica do 
Alto Tietê drena as águas de toda a região metropolitana, 
enquanto a sub-bacia hidrográfica Billings/ Tamanduateí 
drena os municípios do Grande ABC (Fig.3). Essa é uma 
importante área de manancial, localizada estrategicamente 
em uma das principais portas de entrada do Estado, entre 
a cidade de São Paulo e o Porto de Santos. Esta região con-
seguiu agregar importantes cadeias industriais ao longo do 
século XX. 
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O Grande ABC também é uma região que possui maior 
parte do território em área de preservação ambiental, 
criando maior fragilidade e restrições ao uso dos recur-
sos hídricos. Destaca-se, na Fig.3, a demarcação da área de 
preservação de manancial da Represa Billings, ocupando 
grande área do território da sub-bacia hidrográfica Billings/ 
Tamanduateí. As áreas de mananciais servem para prote-
ção do maior reservatório de águas da RMSP e manutenção 
da vazão de águas das nascentes do rio Tamanduateí.

Figura 3.	Área	de	drenagem	da	Sub-Bacia	Hidrográfi	ca	Billings	Tamandu-
ateí, com destaque para municípios da região do Grande ABC.

Fonte: Baseado em Capobianco e Whately (2002).
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Os problemas de degradação ambiental desta região 
ocorreram principalmente na década de 1970, com a ocupa-
ção intensa e desordenada dos municípios do ABC. A Fig. 
4 mostra uma foto aérea deste território, podendo ser visto 
a grande ocupação urbana, com o comprometimento dos 
cursos d’água com esgoto urbano e longos períodos de estia-
gem (CUNHA, 2004; CAPOBIANCO; WHATELY, 2002). De 
acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
(CBH-AT/FUSP, 2002), a degradação ambiental da região 
impacta nos recursos hídricos nos seguintes aspectos: 

necessidade de importar águas de bacias vizinhas •	
para abastecimento complementar da RMSP; 

vazão de águas poluídas para as bacias hidrográfi-•	
cas a jusante; 

comprometimento dos mananciais de superfície; •	

desorganização da exploração do manancial subter-•	
râneo e utilização descontrolada dos aquíferos, com 
riscos de contaminação dos poços; 

comprometimento das águas superficiais, com •	
investimentos insuficientes nos sistemas de coleta, 
transporte e tratamento dos esgotos sanitários, pre-
judicando a qualidade dos cursos d’água; 

disposição irregular do lixo em maior parte dos •	
municípios; 

impermeabilização do solo, com adensamento e •	
verticalização urbana, contribuindo para a ocorrên-
cia de inundações e sobrecarregando os sistemas de 
drenagem. 
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Figura 4. O ocupação urbana da área de manancial da sub-bacia
hidrográfi	ca	Billings/	Tamanduateí.	Ano	de	2003.
Fonte: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

O Polo Petroquímico captou águas no rio Tamanduateí, 
desde o início das atividades daquele complexo de indús-
trias. O Tamanduateí é um dos principais rios da região 
do Grande ABC, com nascentes entre os municípios de 
Ribeirão Pires e Mauá, percorrendo os territórios de Santo 
André, São Caetano do Sul e São Paulo, desaguando no rio 
Tietê. Diante deste contexto de ocupação urbana desorde-
nada, intensa degradação ambiental e o comprometimento 
dos sistemas hídricos de toda região metropolitana de 
São Paulo, a captação de água no rio Tamanduateí se tor-
nou inviável durante a década de 1990, forçando o Polo 
Petroquímico a encontrar outras soluções viáveis. 

O contexto conturbado da região do Grande ABC, com 
diversos interesses políticos, econômicos, sociais e ambien-
tais se tornou um grande gargalo para o abastecimento de 
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águas do Polo Petroquímico. Juntamente com as pressões 
feitas a instituições públicas que gerenciam os recursos 
hídricos, estão pressões de grupos de interesses políticos, 
econômicos e sociais, além de limitações geográficas e 
ambientais. Diante de um cenário com forte influência nos 
padrões tecnológicos do abastecimento de água do Polo 
Petroquímico, buscou-se verificar, junto a alguns deste 
atores envolvidos, as opções técnicas encontradas, suas 
vantagens e problemas.

Tecnologia Ambiental: 
adaptação ou negócio promissor?

Em pesquisa de campo realizada entre junho e outu-
bro de 2009, foram entrevistados alguns atores envolvidos 
de forma direta ou indireta com as mudanças das técnicas 
de abastecimento de água do Polo Petroquímico do ABC. 
Segundo o engenheiro Jorge Rosa2, em meados da década 
de noventa, as principais empresas do Polo Petroquímico 
ABC formaram um grupo para procurar soluções para o 
abastecimento de águas.

Em 1994, após um longo período de 
estiagem, algumas empresas do Polo 
Petroquímico se reuniram para delibe-
rar sobre alternativas de suprimentos de 
água. A princípio, apresentaram-se vinte 

2 Entrevista realizada com Jorge Rosa em primeiro de julho de 2009, funcio-
nário aposentado pela empresa Petroquímica União (PQU), atualmente 
denominada por Quattor Petroquímicos Básicos. O entrevistado ocupou o 
cargo de gerente de projetos e esteve à frente do Grupo de Trabalho (GT) 
do Polo Petroquímico responsável pela busca por solução para o problema 
de abastecimento de água entre a década de 1990 e o ano de 2008.
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e cinco alternativas. Mas, ao fazer uma 
análise mais detalhada, percebemos que 
as únicas alternativas viáveis eram as fon-
tes de recursos hídricos próximas da faixa 
de servidão de oleodutos que abastecem 
o Polo Petroquímico ABC. Este foi o pri-
meiro gargalo, não seria factível passar 
com grandes dutos de água por inúmeros 
municípios (JORGE ROSA, 2009)

As técnicas disponíveis para a captação de água para o 
Polo foram: captação nas nascentes do rio Tietê; na Represa 
Billings; na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul; rio 
Tamanduateí; ou na Estação de Tratamento de Esgoto do 
ABC (ETE ABC). O Quadro 2 expõe as vantagens e des-
vantagens das opções de abastecimento de águas, obtidas 
durante pesquisa de campo.

Quadro 2. Opções de captação de recursos hídricos para o 
Polo Petroquímico do ABC e síntese das vantagens e problemas 

apresentados em pesquisa de campo.

Alternativas 
técnicas para o 
Abastecimento Localização

Vantagens 
Apresentadas

Problemas para 
Captação de 

Recursos 
Hídricos

Captação Rio 
Tamanduateí

Bacia	hidrográfica	
Alto Tietê, sub-
bacia	hidrográfica	
Billings/ Taman-
duateí.Captação 
no Ribeirão dos 
Meninos,	afluente	
do rio Tamanduateí 
(distância 
aprox. 15 km).

Sistema de adução 
pronto e em fun-
cionamento.
Fácil articulação 
institucional 
para obtenção de 
outorga.

Vazão cíclica de 
água, com longos 
períodos de estia-
gem.
Águas poluídas.
Impacto na vazão 
de água do rio 
Tamanduateí.
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Captação 
Represa 
Billings

Bacia	hidrográfica	
Alto Tietê, sub-
bacia	hidrográfica	
Billings/ Taman-
duateí (distância 
aprox. de 20 km).

Vazão constante e 
suficiente;
Qualidade regular.

Impacto em po-
tencial no abaste-
cimento de água 
domiciliar; 
Dificuldades	para	
enquadramento 
legal;
Pressão institucio-
nal e de grupos de 
interesse;
Dificuldades	técni-
cas para adução.

Captação Rio 
Tietê

Bacia	hidrográfica	
Alto Tietê, sub-
bacia	hidrográfica	
Cabeceiras do Tietê 
(distância de 
aprox. 30 km)

Qualidade boa;
Custos acessíveis.

Vazão limitada em 
0,5m³/s:
Impactos ambien-
tais;
Pressão institucio-
nal;
Dificuldades	técni-
cas para a adução.

Captação Rio 
Paraíba do Sul

Bacia	hidrográfica	
do rio Paraíba do 
Sul. Considerado 
um rio Federal 
(Distância de 
aprox. 60 km)

Vazão disponível 
de forma constan-
te	e	suficiente;
Qualidade boa.

Impacto ambiental;
Impossibilidade 
de enquadramento 
legal;
Conflito	com	
usuários; Pressão 
institucional; 
Custos altos;
Dificuldades	técni-
cas para a adução.

Captação 
Estação de 
Tratamento de 
Efluentes do 
ABC (ETE ABC)

Divisa entre muni-
cípio de São Paulo e 
São Caetano do Sul. 
Margem esquerda 
do Ribeirão dos 
Meninos,	afluente	
do rio Tamanduateí 
(distância 
aprox. 15 km).

Vazão	suficiente	
(3m³/s);
Qualidade satisfa-
tória e controlada;
Não causa impac-
tos ambientais;
Bem enquadrado 
legalmente;
Fácil articulação 
e ausência de pres-
sões sociais;
Melhoria da 
imagem;
Geração de receita 
para o Estado.
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A princípio, observaram-se, durante as entrevistas, três 
variáveis definitivas para a escolha fonte de abastecimento 
de águas: a dificuldade de adução das águas; a quantidade 
disponível para captação; e a qualidade dos recursos hídri-
cos. A primeira variável que restringe as opções de captação 
de águas é à distância a que essas águas são transporta-
das, uma vez que o território metropolitano é densamente 
urbanizado. A quantidade limitada de águas ou os longos 
períodos de estiagem, assim como a poluição dos recursos 
hídricos também são variáveis fundamentais para a esco-
lha da tecnologia de abastecimento. O rio Tamanduateí foi 
descartado inicialmente por apresentar longos períodos de 
estiagem e águas poluídas, enquanto as nascentes do rio 
Tietê, apesar de águas límpidas, a quantidade e o impacto 
ambiental o tornam inviável. 

Os impactos ambientais influenciam a escolha de uma 
nova tecnologia por pressões de grupos de interesses; ins-
tituições de gestão e fiscalização; e pela necessidade de 
adequação às normas jurídicas. O rio Paraíba do Sul e a 
Represa Billings são exemplos de limitações como estas. O 
primeiro caso se refere a um rio localizado em outra bacia 
hidrográfica, causando impactos ambientais e grande 
dificuldade de articulação com grupos de interesses e 
instituições regionais. Já a captação, na Represa Billings, 
compete com o abastecimento de águas domésticas com 
grande pressão de grupos de interesses e dificuldade de 
ajustamento à legislação.

Finalmente, a captação de águas na ETE ABC se apre-
sentou a opção técnica de abastecimento de água mais 
adequada às condições do Grande ABC. Por ser uma 
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estação de tratamento de efluentes, encontra-se junto ao 
rio Tamanduateí, próxima ao Polo Petroquímico do ABC. 
A ETE ABC possui capacidade de abastecimento supe-
rior à necessidade de captação do Polo Petroquímico. Os 
efluentes tratados têm uma redução da carga poluidora, 
oferecendo qualidade compatível aos usos das indústrias 
petroquímicas. A água de reuso não causa impacto, pois 
se aproveita de um recurso natural reciclado, poupando as 
águas potáveis ou com melhor qualidade, evitando confli-
tos e facilitando o enquadramento nas leis. 

O reuso de água consiste na captação do esgoto domés-
tico pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (SABESP), que transporta o material por cole-
tores-troncos, interceptores e emissários até a estação de 
tratamento, realizando um tratamento com grau de efici-
ência de remoção dos poluentes próximo a 90%. Localizada 
na divisa entre a capital paulista e a cidade de São Caetano 
do Sul, a ETE ABC prevê futuramente uma capacidade de 
tratamento para até 8,0 m³/s de esgotos domésticos e indus-
triais atendendo a uma população de aproximadamente 
1,4 milhões de habitantes (Sabesp, 2009). Segundo entre-
vista com o engenheiro sanitarista Gesualdo Pallerosi, que 
trabalhou nos estudos para utilização de águas de reuso 
do Polo Petroquímico do ABC, a vantagem da tecnologia 
ambiental é que:

A técnica de abastecimento com água 
de reuso disponibiliza quantidades sufi-
cientes de recursos hídricos com boa 
qualidade para as indústrias petroquími-
cas do Polo. Os custos de adaptação da 
Estação de Tratamento de Esgoto para o 
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abastecimento são compatíveis com as 
alternativas de captação em rios ou na 
Represa Billings. A tendência é ser ainda 
mais compensatório financeiramente, com 
a evolução da cobrança pelo uso da água. 
Além disso, o fato de não causar impac-
tos ambientais relevantes, contribui para a 
imagem da empresa, mostrando cumpri-
mento às metas de preservação ambiental, 
com uma política de uso racional dos 
recursos naturais. Sobre o ponto de vista 
das metas para defesa ambiental, o reuso 
de água coloca o Polo Petroquímico em 
um patamar diferenciado, pois deixa de 
concorrer com os recursos hídricos para 
o abastecimento público. (GESUALDO 
PALLEROSI, 2009)3

A análise das alternativas técnicas de abastecimento de 
água do Polo Petroquímico do ABC contribui para a com-
preensão da mudança tecnológica do sistema produtivo 
das indústrias da região metropolitana de São Paulo. A 
racionalidade ambientalista trouxe novas regras para uso 
dos recursos naturais e instituições de gestão e fiscalização, 
após a década de 1980. A região do Grande ABC também 
apresenta seus gargalos, com limitadas fontes de recursos 
hídricos, dificuldade de adução, águas poluídas, conflito 

3 Entrevista realizada com Gesualdo Pallerosi em 16 de setembro de 
2009 (Anexo 4). O entrevistado é atualmente sócio-diretor de empresa 
de consultoria e projetos especializada em saneamento básico e recur-
sos hídricos contratada pelo Polo Petroquímico para realizar estudos 
referentes ao aproveitamento dos efluentes tratados da Estação de 
Tratamento de Esgoto do ABC (ETE ABC) para abastecimento de 
água. Também participou como diretor e coordenador do estudo con-
tratado pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) 
para elaboração de um Plano Diretor de Água de Reuso para a Região 
Metropolitana de São Paulo
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com grupos de interesses, além de interesses políticos/eco-
nômicos etc. A tecnologia ambiental se mostrou a melhor 
adaptação às condições do Polo Petroquímico do ABC.

O engenheiro Reinaldo Cardoso4 também destaca que:

Os governos estadual e municipais foram 
grande aliados, porque veem o reuso de 
água como recurso para suas empresas 
e concessionárias de água, que sofrem 
um problema considerável de inadim-
plência. Um grande usuário como o Polo 
Petroquímico do ABC é garantia de uma 
receita alta, pois consumimos grandes 
quantidades e pagamos em dia. Para nós 
do Polo Petroquímico também é a alterna-
tiva mais viável (Reinaldo Cardoso, 2009).

Outra característica indissociável à tecnologia ambien-
tal, observada no caso do reuso de água do Grande ABC, 
é formação de um mercado vantajoso para os empreen-
dedores das novas técnicas. A mudança de paradigma 
também passa pela criação de um negócio promissor e com 
custos competitivos em relação a outras técnicas paliati-
vas. As tecnologias ambientais podem ser identificadas 
como importantes inovações, que permitem adaptar o 
sistema produtivo aos novos valores do início do século 
XX. Entretanto, estas inovações dependem de um esforço 
empreendedor, com vantagens competitivas para os inves-
tidores destas técnicas. 

4 Entrevista realizada com Reinaldo Cardoso em 29 de julho de 2009, 
coordenador de processos da Quattor Petroquímica, empresa majoritá-
ria do Polo Petroquímico e a principal usuária de recursos hídricos. O 
entrevistado é um dos encarregados da empresa para implantação da 
tecnologia de reuso de água.
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