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Sabesp utiliza robô na limpeza de 
reservatório e evita desabastecimento
Um robô medindo 80 x 

80 centímetros é a nova 
aposta da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) para a 
limpeza de reservatórios de água. A maior 
vantagem atribuída a ele é a continuidade 
do abastecimento à população durante a 
atividade. A estreia do equipamento ocor-
reu no Reservatório 1 (R1) do Guarujá. O 
gerente do Departamento de Gestão e 
Desenvolvimento Operacional da Baixada 
Santista, Marco Antonio Silva de Oliveira, 
informa que a primeira experiência foi 
bem sucedida, com vários pontos posi-
tivos em relação ao método de limpeza 
tradicional. 

“O fato de evitar a interrupção no 
abastecimento de água, sem colocar em 
risco a sua qualidade, é um dos principais 
fatores para uma empresa prestadora de 
serviços como a Sabesp”, afirma. A inten-
ção, segundo o gerente, é de que o proce-
dimento se torne padrão, principalmente 
onde a limpeza requer a suspensão tempo-
rária do serviço. É o caso dos locais em que 
há apenas uma câmara de abastecimento. 
“Onde há duas, pode-se fechar uma sem 
prejuízo no fornecimento de água”.

O equipamento, no País há três anos, 
dispõe de tecnologia sueca e é muito 
usado no exterior para limpeza de tanques 
industriais. No Brasil, foi aplicado anterior-
mente no interior de São Paulo e no Rio de 
Janeiro. De acordo com Oliveira, o interes-
se da Sabesp no seu uso decorre da filo-
sofia de busca de inovações tecnológicas 
adotada pela empresa. O método dispensa 
funcionários dentro do reservatório, como 
ocorre tradicionalmente. Atualmente, para 

a limpeza são necessários o esvaziamen-
to do tanque e o encaminhamento de 
caminhões-pipa para as áreas de desabas-
tecimento. 

On-line – No caso do R1, por exem-
plo, se a limpeza fosse feita pela forma tra-
dicional, a distribuição seria interrompida 
por cerca de oito horas e poderia compro-
meter o abastecimento. O reservatório tem 
capacidade para armazenar 6 milhões de 
litros de água e abastecer 300 mil morado-
res fixos de toda Guarujá, exceto Vicente 
de Carvalho e Morrinhos. 

Oliveira explica que o robô é esterili-
zado e não causa risco de contaminação. 
Além disso, com ele em ação é possível 
observar melhor a estrutura de base do 
reservatório, já que possui uma câmera 
cuja lente permite a visualização da ima-
gem em 360 graus. O funcionamento 
é feito por controle remoto e pode ser 
monitorado por técnicos através de ima-
gens on-line.

A execução da limpeza da área de 
1,5 mil metros quadrados foi contratada 
à empresa prestadora do serviço por R$ 
30 mil. Oliveira afirma que, nesse caso, a 
opção pelo método representou pratica-
mente o mesmo custo, acrescido de todas 
as vantagens. E que a viabilidade de sua 
utilização em reservatórios menores e da 
compra do robô ainda está em estudo. 
Na sequência, o equipamento será usado 
nos reservatórios R3 (10 milhões de litros) 

Protocolo de intenções assinado entre 
a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) e a prefei-
tura de Campos do Jordão vai permitir 
o desenvolvimento de inúmeros projetos 
socioambientais naquela cidade da Serra da 
Mantiqueira. Também participam as organi-
zações não-governamentais (ONGs) Instituto 
Verdescola e Pinho Bravo, que se responsabi-
lizarão pelas ações previstas no convênio. 

As entidades parceiras vão executar 
trabalhos de educação ambiental, cons-
trução de viveiro de mudas, coleta seletiva 
de lixo, coleta de óleo de cozinha, incen-

Parcerias possibilitam ações 
socioambientais em Campos do Jordão

USP tem novidades 
para o vestibular do 
ano que vem

O Conselho de Graduação da Univer-
sidade de São Paulo (USP) aprovou mudanças 
no vestibular da Fuvest 2010. De acordo com 
as novas regras, a primeira fase do exame 
continuará a ter 90 questões objetivas de 
múltipla escolha, mas será eliminatória, e sua 
nota não entrará mais no cômputo da segun-
da fase. As provas da segunda fase serão dis-
cursivas, feitas em três dias consecutivos, com 
duração de quatro horas cada. 

No primeiro dia, o candidato deverá fazer 
uma redação e responder a dez perguntas de 
língua portuguesa. No segundo, haverá 20 
questões, com caráter interdisciplinar, abran-
gendo as disciplinas do ensino médio: biologia, 
química, física, matemática, história, geografia 
e inglês. No terceiro dia, serão 12 questões de 
duas a três disciplinas específicas, de acordo 
com a carreira escolhida pelo candidato. 

O conteúdo das provas desse terceiro 
dia será definido pelas unidades de ensino e 
pesquisa da universidade. As notas das pro-
vas da segunda fase terão o mesmo peso. 
“A questão do mérito continuará mantida. 
As mudanças são na forma, não no conteú-
do. O que está sendo sinalizado é a impor-
tância de o aluno ter uma visão conjunta 
das disciplinas”, explica a pró-reitora de 
Graduação da USP, Selma Garrido Pimenta.

Da Assessoria de Imprensa da Reitoria da USP

tivo para utilização de água de reúso em 
jardinagem, reflorestamento, projetos-pi-
loto de árvores frutíferas e recomposição 
ambiental. O detalhamento será apresen-
tado em 60 dias. As ONGs Verdescola e 
Pinho Bravo elaborarão plano de ações a 
ser submetido à aprovação da Sabesp e 
da prefeitura. 

De acordo com o protocolo, fica esta-
belecido que os trabalhos serão desenvol-
vidos com o apoio de grupos técnicos dos 
participantes, com equipamentos oferecidos 
por eles. Também haverá cooperação com 
outros órgãos ou entidades públicas e pri-

vadas interessadas e ainda com institutos de 
ensino e pesquisa. 

A Sabesp vai oferecer área de 47,7 mil 
metros quadrados, no bairro Lagoinha, para 
a construção de escola de jardinagem, viveiro 
de mudas e toda infraestrutura necessária à 
educação ambiental e capacitação profissio-
nal voltada ao manejo das mudas. A prefeitu-
ra de Campos do Jordão abriu licitação para 
construção de uma Estação de Tratamento 
de Esgoto. A obra terá duração de 2,5 anos e 
investimento de R$ 90 milhões. 

Da Assessoria de Imprensa da Sabesp

e R4 (5 milhões de litros), também no 
Guarujá, para avaliação. 

Se funcionar a contento, pode ser 
adotado definitivamente dentro dos pró-
ximos meses. “Devido à facilidade que 
representa, pode também tornar mais 
frequentes as operações de limpeza dos 
tanques”, sugere Oliveira. Com o objetivo 
de evitar os transtornos causados à popu-
lação, a limpeza pelo método tradicional é 
realizada apenas uma vez por ano, o míni-
mo recomendado.

Simone de Marco 

Da Agência Imprensa Oficial

Tecnologia sueca é aplicada pela 
companhia pela primeira vez no 
Guarujá, com sucesso

Imagens on-line permitem fazer o monitoramento do trabalho realizado pelo robô
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