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SISTEMA INFORMATIZADO

O presente artigo tem por objetivo 
apresentar em linhas gerais o 
sistema informatizado desenvolvido 
e implementado pelo Consórcio GBS 
(formado pelas empresas Ductor 
Implantação de Projetos S.A., Logos 
Engenharia S.A., JNS Engenharia, 
Consultoria e Gerenciamento Ltda. e 
Chuo Kaihatsu Corporation, CKC), em 
conjunto com a Cia. de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, 
para o apoio ao gerenciamento do 
Programa de Recuperação Ambiental 
da Região Metropolitana da Baixada 
Santista – Programa Onda Limpa.
O sistema informatizado, denominado 
AcoGeo, fornece suporte às 
metodologias e processos de 
gerenciamento do consórcio, tendo 
sido estruturado sobre base de 
dados relacional e georreferenciada. 
Conta com os seguintes módulos 
independentes e integrados, com 
acesso estabelecido de acordo com a 
qualificação do usuário: (i) controle de 
interferências; (ii) vistoria prévia; (iii) 
planejamento; (iv) acompanhamento 
de execução das obras; (v) adesão de 
ligações; e (vi) visualização.

para apoio ao gerenciamento
do Programa Onda Limpa
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Figura 1 - Regiões beneficiadas e obras previstas
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Região Metropolitana da Baixada Santista, RMBS, apesar da importân-
cia econômica que representa para o Estado de São Paulo e da inequí-

voca vocação para o turismo e lazer, em especial da população da Região 
Metropolitana de São Paulo, RMSP, apresenta índices de atendimento por 
serviços de coleta e tratamento de esgotos significativamente baixos, quan-
do comparados com os das demais regiões sob responsabilidade da Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp.

Este cenário é bastante comprometedor, na medida em que a falta des-
ses serviços coloca em risco a saúde tanto da população local, que convive 
com a poluição das vias públicas, córregos, canais e praias, quanto a popu-
lação flutuante, constituída por turistas em busca de atividades aquáticas 
em praias cujas águas apresentam, em determinados casos, elevados riscos 
de contaminação. Mesmo o sistema de abastecimento de água, que aten-
de praticamente 100% da população passível de atendimento pela Sabesp, 
apresenta deficiências que levam à falta de água nos municípios da região 
sul, em especial na Praia Grande e em Mongaguá. 

Para mudar esse panorama, a Sabesp, com financiamento do Japan Bank 
for International Cooperation (JBIC), está implementando o Programa de Re-
cuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista – Progra-
ma Onda Limpa, no qual os nove municípios da Baixada Santista, com cerca 
de 160 quilômetros de faixa litorânea, receberão obras de implantação e/ou 
ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.

Para o acompanhamento do desenvolvimento das obras do Programa 
Onda Limpa, foi concebido e implementado o sistema AcoGeo, a partir da 
estrutura analítica do empreendimento, dos projetos executivos, da base de 
dados de RGI da Sabesp e da base cartográfica da Baixada Santista.

O AcoGeo tem por objetivo ser um sistema único de registro e consulta 
de dados relativos ao Programa.

para apoio ao gerenciamento
do Programa Onda Limpa

PROGRAMA ONDA LIMPA

Município: 
Peruíbe

Município: 
Itanhaém

Município: 
Mongaguá

Município: 
Santos e 

São Vicente

Município: 
Santos e 

São Vicente

Município: 
Cubatão

Município: 
Guarujá 

(Vicente de 
Carvalho)

Município: 
Bertioga

Rede coletora: 
272,2 km

Ligações domiciliares:    
27.630 un

EEEs: 18 un

CT: 10,3 km

LR: 15,5 km

Estações de Tratamento 
de Esgotos:
1 un (ampliação) e 
1 un (implantação)

Rede coletora: 
277,9 km

Ligações domiciliares: 
24.002 un

EEEs: 21 un

CT: 16,3 km

LR: 9,7 km

Estações de Tratamen-
to de Esgotos: 1 un

Rede coletora: 
189,9 km

Ligações domiciliares: 
23.700 un

EEEs: 26 un

CT: 7,5 km

LR: 16,4 km

Estações de Tratamen-
to de Esgotos: 1 un

Rede coletora: 
171,6 km

Ligações domiciliares: 
28.660 un

EEEs: 13 un

EEE7 (fif inal): 1 un

CT: 9,0 km

LR: 7,3 km

EPCs: 1 un

Emissário terrestre: 
0,75 km

Emissário submarino: 
4,00 km

Admissão água dos 
canais: 6 un (reforma)

Interceptor: 
2,2 km

LR: 0,1 km

EEEs: 3 un 
(2 reformas)

EPCs: 1 un

Emissário terrestre: 
0,4 km

Emissário submarino: 
0,4 km (adequação 
dos difusores)

Rede coletora: 
29,8 km

Ligações domiciliares: 
5.652 un

EEEs: 5 un

CT: 3,2 km

LR: 11,1 km

Estações de Tratamen-
to de Esgotos: 1 un

Rede coletora: 
70,6 km

Ligações domiciliares: 
8.680 un

EEEs: 8 un

CT: 0,9 km

LR: 6,0 km

Estações de Tratamen-
to de Esgotos: 1 un

Rede coletora: 
47,0 km

Ligações domiciliares: 
4.700 un

EEEs: 6 un

CT: 2,2 km

LR: 4,6 km

Estações de Tratamen-
to de Esgotos: 1 un
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PROGRAMA ONDA LIMPA
As obras do Programa Onda Limpa con-

templam aproximadamente a implantação de 
1 059 quilômetros de redes coletoras, 49,4 
quilômetros de coletores troncos, 70,6 quilô-
metros de linhas de recalque, 2,2 quilômetros 
de interceptores, 4,4 quilômetros de emissá-
rios submarinos, 123 000 ligações domicilia-
res, 101 estações elevatórias de esgoto (EEE) 
e 7 estações de tratamento de esgotos (ETE). 

de água e de esgotos dos sistemas da Baixada 
Santista, atendendo aos requisitos ambientais 
essenciais para o horizonte do ano de 2025. 

Para o desenvolvimento do programa, a 
Sabesp centralizou as ações decisórias na TB 
– superintendência de gestão do Programa 
de Recuperação Ambiental da Baixada San-
tista, da diretoria de tecnologia, empreendi-
mentos e meio ambiente.

RESPONSABILIDADES 
DO CONSÓRCIO GBS

O Consórcio GBS (formado pelas empre-
sas Ductor Implantação de Projetos S.A., 
Logos Engenharia S.A., JNS Engenharia, 
Consultoria e Gerenciamento Ltda. e Chuo 
Kaihatsu Corporation, CKC), é a geren-
ciadora responsável por todo apoio nas 
atividades de gerenciamento geral do 
Programa Onda Limpa, com as seguintes 
atribuições relevantes:
1) revisão dos projetos executivos;
2) elaboração do Plano Diretor para Dispo-
sição Final de Resíduos Sólidos Gerados nos 
Sistemas de Tratamento de Água e de Esgo-
to da Baixada Santista;
3) planejamento e programação físico-fi-
nanceira dos empreendimentos;
4) assessoria e assistência técnica às obras;
5) fiscalização e supervisão das obras e cor-
respondente controle;
6) apoio às equipes da Sabesp;
7) assessoria no relacionamento da Sabesp 
com fornecedores e demais intervenientes;
8) assistência técnica na pré-operação dos 
sistemas;
9) elaboração de relatórios, quadros de-
monstrativos e outros elementos exigidos 
pelo JBIC durante a execução das obras;
10) elaboração do relatório de encerramen-
to do programa.

A estrutura funcional do programa pode 
ser vista na figura 2.

SISTEMA ACOGEO
Dada a complexidade do Programa 

Onda Limpa, a dispersão e a distância en-
tre as obras, o Consórcio GBS e a Sabesp 
conceberam e implantaram um sistema 
informatizado único de registro e consulta 
de dados para apoio ao processo de geren-

PROGRAMA ONDA LIMPA
Estrutura e Papéis

Orienta
Audita

Reporta

Fiscaliza

AuditaOrienta

Reporta

Acompanhamento e
Fiscalização

GERENCIADORA 

Execução das Obras
EMPREITEIRAS

Coordenação do
Programa
SABESP

Auditoria
QUALIDADE/
AMBIENTAL

Ambiente Decisório Ambiente Executivo

Figura 2 - Estrutura funcional do Programa Onda Limpa        

Figura 3 - Tela do módulo de controle de interferências

A figura 1 mostra as regiões beneficiadas 
e as obras previstas, que totalizam investi-
mentos de 1,23 bilhão de reais, com recursos 
do JBIC e contrapartida da Sabesp/BNDES e 
beneficiará diretamente 370 000 pessoas.

O Programa Onda Limpa também con-
templa o desenvolvimento de um Plano Dire-
tor para Disposição Final de Resíduos Sólidos 
que visa solucionar a disposição final dos re-
síduos gerados nos processos de tratamento 
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ciamento. No desenvolvimento do sistema 
foram utilizadas as premissas que vão rela-
cionadas a seguir. 
1) Permitir aos engenheiros fiscais das 
obras o cálculo preliminar da medição com 
base nos avanços informados, de acordo 
com os critérios de medição e regulamen-
tação de preços.
2) Definir diferentes níveis de usuários em 
função da responsabilidade e atuação in-
dividual.
3) Permitir ao usuário qualificado alterar 
atributos das obras originalmente obtidos 
no projeto executivo.
4) Permitir ao usuário realizar o lançamen-

to do avanço das obras 
na residência de obras, 
com posterior envio do 

arquivo para o escritório central do Con-
sórcio GBS realizar o processamento por 
Lote.
5) Permitir ao usuário realizar o lançamen-
to do avanço das obras na medição do mês 
e, eventualmente, revisar medição do mês 
anterior antes do seu fechamento.
6) Informar ao usuário o avanço financeiro 
conforme o avanço físico das obras. 
7) Fazer uso de interface amigável e intuiti-
va com o usuário.

O AcoGeo foi concebido com vários 
módulos, com acesso estabelecido de 
acordo com a qualificação do usuário. Os 

Figura 4 - Tela de cadastramento de informações 
relativas a vistoria prévia de imóvel

Figura 5 - Tela do módulo de planejamento

Figura 6 - Tela de cadastramento de avanço de obras de redes coletoras

Figura 7 - Tela de monitoramento de adesão de ligações

módulos vão relacionados a seguir.
Controle de interferências – Para re-
gistro e controle da situação das diversas 
interferências, quer sejam de natureza 
ambiental ou administrativa, quer sejam 
interferências de obras com outras con-
cessionárias ou prefeituras. Emite relató-
rios com alertas sobre interferências “não 
resolvidas” (figura 3).
Vistoria prévia – Módulo que emite relató-
rio de vistoria técnica dos imóveis lindeiros 
às obras de redes, para verificação de pa-
tologias e viabilidade de conexão às redes 
coletoras. Captura e armazena dados da si-
tuação prévia de cada imóvel a ser contem-
plado pelas redes de esgotos (figura 4).
Planejamento – Módulo para subsidiar 
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o sistema de planejamento com informa-
ções necessárias para a gestão do em-
preendimento, de acordo com a estrutura 
analítica estabelecida para o Programa 
(figura 5).
Acompanhamento de execução das 
obras – Módulo para capturar o avanço 
físico e financeiro das obras, realizados 
mensalmente, e auxiliar no processo de 
elaboração de medição. Dada a nature-
za dos critérios de medição de obras de 
redes, associadas não somente à comer-
cialização das ligações domiciliares, mas 
também ao desenvolvimento dos planos 
das obras, é fundamental o registro des-
ses componentes em banco de dados úni-
co, de forma a estabelecer confiabilidade 
nos processos de medições das obras (fi-
gura 6).
Adesão de ligações – Módulo que visa 
registrar o controle de adesão de liga-
ções domiciliares, da população atendida 
pelo Programa Onda Limpa. Os critérios de 
medições das obras de redes estão direta-
mente associados aos índices de adesão 

de cada trecho de obra, obtidos através do 
plano de comercialização de ligações de-
senvolvido pelas empreiteiras contratadas 
(figura 7).
Visualização – Módulo que permite visua-
lizar a situação da obra e suas interferên-
cias dentro de um sistema georreferenciado 
(GIS), como mostrado na figura 8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A magnitude do Programa de Recupera-

ção Ambiental da Região Metropolitana da 
Baixada Santista – Programa Onda Limpa 
fez com que a Sabesp e o Consórcio GBS 
concebessem um sistema informatizado 
que desse suporte aos trabalhos de geren-
ciamento geral do programa. 

A necessidade de construção e manu-
tenção de sistema customizado sobre ban-
co de dados único, para registro das mais 
diferentes atividades desse programa, é 
decorrente da complexidade e variabilida-
de de empreendimentos do programa, que 
envolve: obras localizadas, tais como esta-
ções de tratamento de esgotos e estações 

elevatórias de esgoto, e obras lineares, tais 
como redes coletoras, obras de emissário 
submarino; e um grande número de con-
tratos de fornecimento, não só para a exe-
cução das obras como para apoio na sua 
implantação. 

A base territorial ampla e dispersa em 
que são desenvolvidas as atividades do 
Programa Onda Limpa, exige esse banco 
de dados único, com diferentes níveis de 
responsabilidades e múltiplas formas de 
acesso, para manter a confiabilidade dos 
registros. Outro aspecto importante é a 
extração de informações para os mais di-
ferentes públicos, tais como relatórios para 
o JBIC, relatórios de gestão para a Sabesp, 
informações para as prefeituras dos mu-
nicípios da Baixada Santista, além dos di-
versos relatórios internos para gestão do 
Programa Onda Limpa.

* Koji Yamagata é engenheiro civil do Consórcio GBS
** Giuliana Conte Azzi é engenheira civil do Con-
sórcio GBS
*** Isaltino Brochado Neto é engenheiro elétrico do 
Consórcio GBS

Figura 8 - Tela de evolução de obras no município de Mongaguá


