
A gestão de energia no saneamento

Proposta Sabesp para sistemas de bombeamento



MISSÃO, VISÃO E SUSTENTABILIDADE

Missão
"Prestar serviços de saneamento, 
contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida e do meio ambiente."

Visão
"Ser referência mundial na prestação de 
serviços de saneamento, de forma 
sustentável, competitiva e inovadora, 
com foco no cliente."

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2019 Sabesp



DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS

A escassez de recursos hídricos exige planejamento e investimento

BRASIL 35.000 m3/hab./ano

ESTADO DE SÃO PAULO 2.468 m3/hab./ano

CLASSIFICAÇÃO ONU

AUTO-SUSTENTÁVEL > 2.500 m3/hab./ano

POBRE <  2.500 m3/hab./ano

CRÍTICO < 1.500 m3/hab./ano

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2019 Sabesp



ÁREA DE ATUAÇÃO

Municípios atendidos pela Sabesp

372 municípios, quase 67% 
da população 

urbana de São Paulo

A Sabesp é a quarta maior 
empresa de saneamento do 

mundo em população atendida

Fonte: Arup in Depth Water Yearbook 2014-2015



POPULAÇÃO ATENDIDA

Coleta de Esgoto

23,9 milhões de pessoas

Abastecimento de Água

27,1 milhões de pessoas*
*Não inclui o atendimento no atacado

67% da população 
urbana do Estado de 

São Paulo



ÁGUA, ESGOTO E ATIVOS
Barragens + 40

Adutoras + 1.400 km

ETA’s + 30

Reservatórios + 390Redes + 41 mil km

Elevatórias + 250

Fonte: RMSP Municípios operados e não operados - PI 2020



ÁGUA, ESGOTO E ATIVOS

ETE +30

EEE +30Coletor e emissário + 550 km

Redes de esgoto + 29 mil km

Fonte: RMSP Municípios operados e não operados - PI 2020



CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Consumo de Energia Elétrica
O uso de energia elétrica é essencial às nossas operações e, em 
decorrência disso, somos uma das maiores usuárias de eletricidade do 
Estado de São Paulo. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
utilizamos aproximadamente 1,9% do total de energia elétrica 
consumida no Estado de São Paulo. 

Os gastos com energia elétrica em 2019 totalizaram R$1,14 bilhões.

Fonte: Demonstrações Financeiras Padrão Internacional 2019, site Sabesp



CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

O motor elétrico é parte integrante de diversos equipamentos

file://arquivos-manut.spo.sabesp.com.br/grupos/engenharia/gerencia/José Carlos/CT-GEE, CB116 Eficiência Energética/191021 Mapeamento de Consumo de Energia 190516 JCB.xlsx


RENDIMENTO DE CMBs – MELHORIA INCREMENTAL

Primeira abordagem: mapeamento de rendimento de Conjuntos Motobomba (CMBs)
• Melhor rendimento do CMB, melhor aplicação do orçamento de despesas. Sempre!
• Medição do rendimento de bombas centrífugas: medir vazão (Q) da água.
• Medidores convencionais exigem um longo trecho retilíneo na instalação do medidor, 

nem sempre exequível.

Método Termodinâmico
• Esse método 

simplifica a 
medição do 
rendimento do 
CMB!



Segunda abordagem: O acionamento da bomba via motor a combustão
O contexto energético brasileiro mostra que a geração de energia elétrica com o 
uso de térmicas relevante.

INOVAÇÃO – NOVAS TECNOLOGIAS

Fonte: http://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/carga-e-geracao



Segunda abordagem: O acionamento da bomba via motor a combustão
A usina térmica converte a energia química do combustível em diversas outras formas 
até chegar no motor elétrico.

INOVAÇÃO – NOVAS TECNOLOGIAS

E.Química

E.Térmica

E.Mecânica

E.Elétrica

Elevação Rebaixam.

E.Mecânica



Características da alimentação por GN
• O abastecimento de gás natural tem se mostrado mais estável que o de energia elétrica.
• A tecnologia de motores a combustão é robusta (navios, plataformas de petróleo, etc.)
• Em um eventual cenário de poucas chuvas, 
a necessidade de manejo hídrico aumentará, 
e o preço da energia elétrica também.
• Possibilidades de queda no preço 
do gás, devido ao PL 6407/13, 
mercado livre do gás, GNL (Gás 
Natural Liquefeito), exploração do 
pré sal, etc.
• Eventual aplicação na Sabesp de 
bio metano proveniente do 
tratamento de esgotos em motores a combustão.
• Inovação no Saneamento.

INOVAÇÃO – NOVAS TECNOLOGIAS

E.Química

E.Mecânica



ACIONAMENTO DE MOTOR A GÁS

PROJETO PILOTO:

➢ Concluído na E.E.A. Vila Alpina para substituição
de um motor elétrico por motor à gás natural.

➢ Economia de energia entre 10 a 40%.

MOTOR A COMBUSTÃO COM GN



Obrigado!

José Carlos Basilio
Gerente de Engenharia da Manutenção – MME

jcbasilio@sabesp.com.br – (11) 5683-3168

Superintendência de Manutenção Estratégica – MM

mailto:xxxx@sabesp.com.br

