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Introdução 
 
 
 
 

 O objetivo deste trabalho é contar um pouco da história da água 
no município de Guarulhos até 31 de dezembro de 1996 enquanto 
trabalhei no SAAE de Guarulhos. 
 
 

 
Guarulhos, janeiro de 2006 

 
Engenheiro Plinio Tomaz 
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CURRICULUM VITAE (resumido) 
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CEP 07070-140 
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Celular: (011) 8181-6484   
E-mail: pliniotomaz@uol.com.br 
Fundador da ASSEAG em 1967. 
Presidente da Asseag - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Guarulhos de 1976 a 1982 e de 16/ julho/ 2003 até 30/ 
março/ 2004 e de 31/ março/ 2004 a 31/março/2006. 
Membro do Grupo de Trabalho da Presidência do CREA sobre Habitação e 
Saneamento - Sanehab. 
Diretor de Recursos Hídricos, Saneamento e Energia da FAEASP 
Presidente do Conselho Deliberativo do SAAE de Guarulhos. 
Consultor em Saneamento Básico 
Diretor de Obras e Superintendente no SAAE de Guarulhos de 1966 a 
1996. 
Diretor de Recursos Hídricos e Saneamento da ACE- Associação Comercial 
e Empresarial de Guarulhos. 
Diretor de Exploração Mineral no Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM) - Brasília, do Ministério de Minas e Energia desde julho de 
1997 até agosto de 1999. 
Conselheiro do CREA São Paulo janeiro 2005/2008 
 
2. FORMAÇÃO: 
Curso Superior - Engenharia Civil 
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Escola: Politécnica da Universidade de São Paulo 
Ano de Formatura: 1966 
 
3. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO  

- Curso das Instalações Hidráulicas Domiciliares, pelo Departamento de 
Engenharia Civil, Hidráulica e Transportes - EPUSP - 1969; 

- Curso de Aspectos Legais Políticos, relativo ao uso de água e 
aproveitamento múltiplo dos recursos, mestrado pela EPUSP - 1969; 

- Curso de Drenagem (irrigação, estradas, drenagem municipal, aeroporto), 
mestrado pela EPUSP - 1969; 

- Curso de Aproveitamento Hidroelétrico, mestrado pela EPUSP - 1970; 

- Curso de Hidrologia, mestrado pela EPUSP - 1970; 

- Curso de Projetos e Obras de Saneamento Básico I, mestrado pela 
Faculdade de Saúde Pública  1971; 

- Curso de Conservação e Utilização dos Recursos Hídricos, pela EPUSP 
1970;  

- Curso de Saneamento Básico, Metas e Programas, mestrado pela 
Faculdade de Higiene e Saúde Pública - 1971; 

- Curso de Controle Estatístico de Qualidade, patrocinado pelo CETESB e 
ministrado pelo Diretor do Instituto Brasileiro de Assuntos de Qualidade, 
de 08/05/72 à 14/08/72; 
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4. EXPERIÊNCIA DE ENSINO 

- Professor - Assistente de Prática de Obras Hidráulicas na Faculdade de 
Tecnologia de São Paulo (FATEC), de 26/06/1974 à 1980; 

- Professor na CETESB  

- Professor na Universidade de Guarulhos em 2005. 
 
 
5. PUBLICAÇÕES  
- Autor do Livro “Conservação da Água” publicado em maio de 1999, 294 

páginas, Guarulhos, Editora Parma. 
- Autor do livro “Previsão de consumo de água” publicado em maio de 2000, 

Editora Navegar. 
- Autor do livro “Economia de água” publicado em agosto de 2001 pela 

Editora Navegar. 
- Autor do livro “Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais” 

publicado em setembro de 2002. 
- Autor do livro “Aproveitamento de água de chuva” publicado em junho de 

2003. 
- Autor do livro “Controle da poluição difusa em áreas urbanas” publicado 

em julho de 2005- livro eletrônico. 
- Autor do livro  “Critério unificado para manejo das águas pluviais em 
áreas urbanas” em setembro de 2005- livro eletrônico. 
-Auto do livro “Balanço Hídrico” publicado em novembro de 2005- livro 
eletrônico. 
-Autor do livro “Best Management Practices”  em  dezembro 2005- livro 
eletrônico. 
 
6. CONHECIMENTO DE LÍNGUAS E PAÍSES ESTRANGEIROS 
- Inglês (Curso da União Cultural - Brasil Estados Unidos - SP) - (Leitura e 

Conversação) 
- Francês - (Leitura) 
- Espanhol - (Leitura) 
- Italiano (leitura) 
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- Países - Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, 
França, Bélgica, Itália  Suíça, Alemanha, Áustria, Holanda, Espanha e 
Portugal. 

 
7. ASSOCIAÇÕES  
- Membro da ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária; 
- Membro da AWWA - American Water Works Association; 
- Membro da IWA-  International Water  Association;  
- Membro da WQA - Water Quality Association; 
- Membro da ABAS-  Associação Brasileira de Águas Subterrâneas ; 
- Membro da ASSEAG- Associação de Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Guarulhos e 
- Membro da ABRH- Associação Brasileira de Recursos Hídricos. 
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Cronologia da Água de Guarulhos até 1996 

 
• 8/12/1560 Fundação de Guarulhos 

 
• 1850 Execução da Capela do Senhor Bom Jesus do Cabuçu. 

 
• 3/1/1883 A Câmara Municipal de Guarulhos aprova a construção de 

um Chafariz, devendo ser escolhido o local adequado. 
 

• 21/9/1884 Requerimento de Antônio Mariano na Câmara Municipal 
pedindo providencia para o conserto da caixa d’água. 

 
• 26/10/1884 Não tendo recebido os reparos da caixa d’água que 

abastece a cidade, a Câmara autorizou fossem os serviços iniciados 
de imediato ficando as obras a cargo do vereador Miranda. 

 
• 1872 Represa do Engordador 

O projeto da represa do Engordador foi feito na Inglaterra e isto se 
destaca pelo estilo da construção. 

O chamado trenzinho da Cantareira foi feito para transportar as 
tubulações e os materiais de ferro fundido para a Estação Elevatória do 
Engordador e do Cabuçu.  

Em 9 de novembro 1894 foi inaugurada oficialmente a linha de trem 
com mais de 13km de comprimento partindo da Estação do Pari  e atingia o 
alto da Serra. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002. Bomba de pistão de 
ferro fundido da represa do Engordador. 

 
D. Pedro II foi imperador do Brasil até 1889. A energia para o 

acionamento das bombas centrífugas era fornecida através de uma máquina 
a vapor do tamanho de uma locomotiva, mas sem as rodas foi construída em 
1892 na Inglaterra, sendo a última existente no mundo. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz da represa do 

Engordador antes de 1977 quando ela fazia parte do sistema Cabuçu. 
A represa do Engordador foi posta em funcionamento somente em 
1907. A barragem é de terra, porém revestida de concreto a 
montante. 

 
Na planta original do projeto da Represa do Engordador os 

arqueólogos industriais Dalmo e Mena me informaram o seguinte: a vazão 
da máquina a vapor de pistão  era de ação dupla (Two double acting plunger 
pumps) com recalque de 83,3litros/segundo (300ton/hora)  e a pressão de 
99,97 metros de coluna de água (328ft). 

Havia trilhos para o transporte de lenha que alimentava as caldeiras 
alemãs. 

Em 1914 foi instalado sistema alimentado a Diesel com correias de 
couro de cerca de 0,80m de largura. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002. As bombas 

centrífugas eram acionadas por motor Diesel sendo a transmissão por 
correias de couro, inaugurada em 1914 e que estão na Represa do 
Engordador. 

 
Está localizado perto da Rodovia Fernão Dias, perto do Posto de 

Gasolina 555, junto a divisa de Guarulhos, sendo hoje um museu 
denominado: Núcleo do Engordador- Parque Estadual da Cantareira. 

A energia elétrica e o sistema de telefonia eram acionados através da 
máquina produtora de vapor.  
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002, da máquina 

que gerava eletricidade proveniente de tubulação de vapor, para 
funcionamento de telefone da represa do Engordador. 

 
As tubulações de recalque eram de ferro fundido. A água bruta era 

recalcada para São Paulo, onde era feito o tratamento. 
A barragem do Engordador foi construída em terra e revestido com 

concreto e  a área de captação é 9,6 km2 com volume estimado de 500.000 
m3 sendo a vazão firme estimada de 88 litros/segundo, embora fosse 
retirado da mesma até 155 litros/segundo quando funcionava o Sistema 
Cabuçu. Ficou pronto em 1893, mas não entrou em funcionamento devido ao 
restante das obras. 

Durante alguns anos o município recebia toda a água do Sistema 
Cabuçu, fazia uma cloração na Estação Elevatória de Vila Galvão localizado 
junto ao Lago dos Patos e depois havia bombeamento para o reservatório 
central de Gopouva e do Picanço. 

Era comum haver problemas de larvas de chironomids na represa do 
Engordador devido a enorme quantidade de mosquitos. As larvas eram 
visíveis a olho nu e ficavam em movimento na água e tinham a cor branca e 
preta. Aplicava-se então o sulfato de cobre dentro da represa do 
Engordador com uso de pequeno barco e  isto matava também uma grande 
quantidade de peixes. 



Cronologia da Água de Guarulhos 
Engenheiro Plínio Tomaz   janeiro de 2006 

pliniotomaz@uol.com.br 

 

 

 

15

Em 1932 houve estouro da caldeira, sendo então abandonado o 
recalque, passando a ser usado somente por gravidade incorporando ao 
Sistema Cabuçu. 

 
Foto tirado pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002 da Caldeiras 

alemãs fabricadas em 1898 e que estão na Represa do Engordador. 
 
 
O curioso nome Engordador deve-se ao fato de ter existido no final 

do século XVII, uma fazenda onde era realizada a "engorda" do gado que 
ali chegava. É por isso que depois da desapropriação para abastecimento de 
água a região ganhou o nome de Engordador. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz em 2002. Observar o 

estilo inglês da construção. 
 

Construção com projeto feito na Inglaterra da Barragem do 
Engordador. 

A energia para o acionamento das bombas centrifugas era fornecida 
através de uma máquina a vapor do tamanho de uma locomotiva, mas sem as 
rodas.  

Está localizado perto da Rodovia Fernão Dias, perto do Posto de 
Gasolina 555, junto a divisa de Guarulhos.  Hoje é um museu da Sabesp. 

A energia elétrica e o sistema de telefonia eram acionado através da 
máquina produtora de vapor.  

As tubulações de recalque eram de ferro fundido. A água bruta era 
recalcada para São Paulo, onde era feito o tratamento. 

A represa do Engordador tem área de 9,6 km2 e volume estimado de 
500.000 m3 sendo a vazão firme estimada por nós de 88 litros/segundo, 
embora fosse retirado do mesmo 155 litros/segundo quando funcionava o 
Sistema Cabuçu, 

 
• Em 1883 foi construindo um chafariz em Guarulhos que jorrava 

água límpida, colhida em uma nascente. Dizia-se que a água era 
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tão boa que quem dela bebesse não mais deixava a cidade, 
conforme Ranali, 2002. 

 
• 15/2/1905 A Câmara Municipal de Guarulhos através do Código de 

Posturas, artigo 13 proíbe a lavagem de roupas ou qualquer outra 
coisa que possa infeccionar as águas de serventia pública de 
Guarulhos. 

 
• 1907 Represa do Cabuçu 

        A represa do Cabuçu teve suas obras iniciadas em 1905 e 
concluídas em 1907. As represas do Cabuçu, Barrocada e Engordador 
formavam o Sistema Cabuçu. Das três represas somente a do Cabuçu está 
dentro do município de Guarulhos. 

A área da barragem do Cabuçu tem 24 km2, o Barrocada tem 8,5 km2 
e Engordador tem 9,6 km2. 

 
Foto do costado da barragem arco gravidade do Cabuçu tirada pelo 
engenheiro Plínio Tomaz durante a seca de 1969. A mira tem 4m de 
altura. 

Na época era Diretor da Repartição de Águas da Capital o engenheiro 
Arthur da Motta, o mesmo que em 1910, inaugurou a barragem do 
Barrocada. 

Foram construídos cerca de 16,6km de aqueduto em concreto armado, 
com 1,20m de diâmetro, ligando o Sistema Cabuçu à Estação de Tratamento 
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de Água do Mirante em Santana com vazão prevista de 43.400m3/dia (502 
litros/segundo).  

A maioria do aqueduto encontra-se sob o solo, mas existe um trecho 
localizado perto da Chácara do Biondi no Jardim Palmira na estrada do 
Cabuçu em Guarulhos, onde há um túnel que poucos conhecem. 

 
Foto Massami em 2003- Aqueduto do Cabuçu feito em concreto 

com cimento vindo da Inglaterra. 
 
Havia trechos da tubulação de concreto que foi construído em túneis 

e sifões com pressão de até 27 metros de coluna de água. 
A barragem do Cabuçu foi construída inteiramente com concreto 

armado e é considerada em todos os livros de engenharia, a primeira 
grande obra pública que empregou o concreto em larga escala (História da 
Engenharia no Brasil- Pedro Carlos da Silva Telles). Barragem, adutora, 
condutos livres, condutos forçados, etc, foram construídos em concreto. 

O concreto usado na barragem do Cabuçu vinha da Inglaterra, em 
barris de madeira. Um engenheiro da Sabesp uma vez achou um barril 
esquecido num poço de visita e me mostrou a fotografia. 

Os arqueólogos industriais Dalmo e Mena em suas pesquisas me 
informaram que o livro que serviu de referência para o projeto da 
barragem de concreto do Cabuçu denomina-se: ”The design and 
construction of dams” escrito por Edward Wegmann, C.E. que pode ser 
achado na Biblioteca da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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Quem dirigiu as obras do Cabuçu foi o engenheiro Luiz Betin Paes 
Leme que era o chefe da Comissão de Obras Novas de Saneamento e 
Abastecimento de Águas da Capital, criada em 1905.  

O engenheiro Luiz Betin Paes Leme foi formado na Europa e foi ele 
quem introduziu o concreto armado no Brasil com as obras do Cabuçu.  

O primeiro edifício de concreto armado feito no Brasil data de 1909 
e situada na rua Direita esquina com rua São Bento com dois pavimentos 
construído por um arquiteto Italiano chamado Francesco Notarabeto. 

A represa do Cabuçu ficou famosa, pois devido a pressa de 
inauguração, não foi feito o desmatamento necessário e houve problemas 
de ácidos úmidos e fúlvicos dificultando o tratamento da água. Isto era 
constantemente repetido pelos professores nos cursos que fiz na 
Faculdade de Saúde Pública. A represa foi esvaziada e retirada toda a 
vegetação existente. 

Um engenheiro da Sabesp que fazia pesquisas históricas sobre o 
Engordador quando tudo aquilo estava completamente abandonado me 
mostrou um copia do jornal “O Estado de São Paulo”, quando a represa do 
Cabuçu foi inaugurada a manchete ”Água para o ano 2000”, mas o tempo 
mostrou que seria insuficiente para a capital. 

O volume de água da represa do Cabuçu é de 1.776.000 m3 com vazão 
firme de 371 litros/segundo.   

Em 7 de maio de 1929 o município de Guarulhos abriu mão do 
Cabuçu através do convênio Guarulhos-governo do Estado de São Paulo. 
 

A barragem do Cabuçu teve suas obras iniciadas em 1905 e concluídas 
em 1907.  

É considerada a primeira grande obra de concreto armado realizada 
no Brasil.  

Na época era Diretor da Repartição de Águas da Capital o engenheiro 
Arthur da Motta, o mesmo que em 1910, inaugurou a barragem do 
Barrocada. 

O concreto usado na barragem do Cabuçu vinha da Inglaterra, em 
barris de madeira.  
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Foram construídos cerca de 16,6km de aqueduto em concreto armado, 
com 1,20m de diâmetro, ligando a represa do Cabuçu a Estação de 
Tratamento de Água do Mirante em Santana.  

Havia trechos da tubulação de concreto que foi construído em túneis 
e sifões com até 27 metros de coluna de água. 

A barragem do Cabuçu foi construída inteiramente com concreto 
armado e é considerada em todos os livros de engenharia, a primeira 
grande obra pública que empregou o concreto em tudo. Barragem, adutora, 
condutos livres, condutos forçados etc. 

Quem dirigiu as obras do Cabuçu foi o engenheiro Luiz Betin Paes 
Leme que era o chefe da Comissão de Obras Novas de Saneamento e 
Abastecimento de Águas da Capital, criada em 1905.  

O engenheiro Luiz Betin Paes Leme foi formado na Europa e foi ele 
quem introduziu o concreto armado no Brasil com as obras do Cabuçu.  

O primeiro edifício de concreto armado feito  no Brasil data de 1909 
e situada na rua Direita esquina com rua  São Bento com dois pavimentos 
construído por um arquiteto Italiano chamado Francesco Notarabeto. 

A represa do Cabuçu ficou famosa, pois devido a pressa de 
inauguração, não foi feito o desmatamento necessário.  

A mata veio a causar problema no tratamento de água, que obrigou o 
esvaziamento da represa, corte retirada de toda a vegetação do local. 

Constava no jornal o Estado de São Paulo, quando a represa do Cabuçu 
foi inaugurada a manchete ”Água para o ano 2000”, mas o tempo mostrou 
que seria insuficiente para a capital. 

A área da barragem do Cabuçu tem 24 km2. O Barrocada tem 8,5 km2 
e Engordador (1872-Império) tem 9,6 km2. 

A represa do Cabuçu, Barrocada e Engordador formavam o  Sistema 
Cabuçu. 

Segundo sr. Tibiriçá Lopes (Bibi), o primeiro telefone de Guarulhos 
foi instalado no Cabuçu no inicio do século XX.  

O pai do sr. Tibiriça Lopes o sr. Pedro de Souza Lopes (nome de uma 
rua de Vila Galvão em Guarulhos) foi para o Cabuçu em 1901, quando 
estavam construindo a primeira barragem (no Cabuçu fora a barragem de 
concreto grande que existe, tem uma feita de concreta, mas baixa, que foi 
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a primeira a ser executada. Existia uma canaleta até onde a água chegava a 
barragem grande).  

Tive a oportunidade de ir com o sr. Lazinho, administrador do Cabuçu, 
com um barco a motor, visitar a pequena barragem, que o sr. Tibiriça Lopes 
participou da sua construção. 

O volume de água do Cabuçu é de 1.776.000 m3. Considerando um nível 
de 1,2m abaixo daquele projetado, conforme sugestão do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) a vazão firme é de 300 
litros/segundo  (ano 2000) e não 371 litros/segundo como era antes. 

Preservação do manancial: somente a comunidade vai preservar o 
manancial. Não são leis e nem regulamentos.  

É preciso evitar um novo Guarapiranga onde moram 800.000 pessoas e 
seus dejetos vão para a represa, sendo a água de pior qualidade do Estado 
de São Paulo. 
 

• 1910 Represa do Barrocada 
Localiza-se no município de São Paulo a uns 3 km da divisa de 

Guarulhos, perto da pedreira Firpavi na região do Cabuçu. O Barrocada tem 
8,5 km2 e vazão firme de 73 l/s. 

O engenheiro Arthur da Motta em 1910, inaugurou a barragem do 
Barrocada. 

O volume de água estimado é de 30.000 m3 e a vazão firme que 
calculamos é de 45 litros por segundo. 

 
• 15/11/1923 Oficio do Prefeito de Guarulhos ao Governador de São 

Paulo. 
No oficio informa a população de 6.000 habitantes, 1200 prédios e 

que Guarulhos não possuía nenhum metro de rede de água e rede de esgoto 
sanitário. 
 

• 15/4/1929 Rua Padre Celestino 
Neste dia a Câmara Municipal dá o nome de rua Padre Celestino ao 

Corredor da Caixa d’água que começa na rua D. Pedro II. 
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• 7/5/1929 Perda do Cabuçu. Em 7 de maio de 1929 o município de 
Guarulhos abriu mão do Cabuçu através do denominado convênio de 
1929. O prefeito era José Mauricio de Oliveira Sobrinho (1919- 
1930). Joao Ranali no seu livro Repaginando a História na paginas 221 
comenta o “Protocolo esquecido”. Até ninguém entendeu o que 
aconteceu. O governo do estado fez um monte de promessas que 
deveria ser cumprida pela Repartição de Águas e Esgotos da Capital e 
não cumpriu nenhuma. 

 
• 1940- O empresário Luiz Corona distribui comercialmente em 

garrafões da água da biquinha como se fosse água mineral. Em 1919 o 
empresário português Manuel Marques Filho da capital que 
autorização para transforma-la em agua mineral, mas era tão 
complexo a autorização que desistiu. 
 

• 1941 Represa do Ururuquara 
Na av. Emílio Ribas, esquina com a av. Cônego Valadão, onde está 

construído o reservatório de concreto semi-enterrado com capacidade de 
50 milhões de litros, havia um reservatório de 1,5 milhões de litros, que foi 
o primeiro de Guarulhos.  

Este reservatório antigo foi construído entre 1942-1945 em 
Guarulhos, durante a Segunda Guerra Mundial e o mesmo, fazia parte das 
obras do sistema de abastecimento de água potável do Ururuquara.  

Quando comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Guarulhos, em 
18 de novembro de 1966, Guarulhos tinha um representante do município no 
Conselho Estadual de Águas e Esgotos. Fui nomeado para o cargo lá conheci 
muita gente importante em saneamento básico no Brasil e foi bom para 
mim, pois, tinha muito a aprender. 

No Conselho Estadual conheci um dos maiores engenheiros 
sanitaristas do Brasil, o dr. José Martiniano de Azevedo Netto. Contou-me 
que seu primeiro projeto quando começou a trabalhar no DAE 
(Departamento de Água e Esgoto) da Capital em 1942 foi o do Sistema 
Ururuquara em Guarulhos. 

O Sistema Ururuquara foi projetado para o abastecimento com água 
potável ao Sanatório Padre Bento, na av. Emílio Ribas, que abrigava então, 
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todos os Hansenianos do Estado de São Paulo. A adutora de 200mm deveria 
ser de ferro fundido, mas teve de ser feita de cimento amianto devido a 
problemas de importação causados pela Segunda Guerra Mundial.  

Considero o Sistema Ururuquara o primeiro sistema de abastecimento 
de Guarulhos, pois a barragem, a adutora, o reservatório e a distribuição, 
estavam inteiramente dentro de Guarulhos. 

Da barragem do Ururuquara a água vinha por gravidade até o 
reservatório de Gopouva e daí ia para o Sanatório Padre Bento. 

 
A Represa do Ururuquara situa-se no curso superior do córrego Água 

Suja, afluente do Rio Baquirivu-Guaçu, num ponto cuja bacia hidrográfica 
apresenta uma área de 2,08km2.  

O Ururuquara é o mais antigo manancial abastecedor de Guarulhos. 
No reservatório era feita a cloração da água bruta e através de 

adutora de 200mm a água era encaminhada ao Hospital Padre Bento 
localizado na av. Emilio Ribas em Gopouva. 

Segundo estudos efetuados em 1953, pela então Repartição de Águas 
e Esgotos de São Paulo, a bacia não garante vazão superior a 8 
litros/segundo nas épocas de estiagens mais rigorosas.  

A vazão média aduzida nos últimos anos era de 12 litros/segundo. 
Devido a pouca vazão da represa do Ururuquara e aos constantes 

arrebentamentos da adutora de 200mm que era de cimento amianto, a 
mesma foi abandonada em outubro de 1977 quando Guarulhos começou a 
ser abastecido pelo Sistema Cantareira. 

A Represa do Ururuquara situa-se no curso superior do córrego Água 
Suja, afluente do Rio Baquirivu-Guaçu, num ponto cuja bacia hidrográfica 
apresenta uma área de 3km2.  

O Ururuquara é o mais antigo manancial abastecedor de Guarulhos e 
hoje está desativado. 

O manancial alimentava o reservatório de Gopouva que hoje é 
abastecido pelo Sistema Cantareira da SABESP. A desativação do sistema 
Ururuquara foi feita a partir de outubro de 1977. 
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• Em 11 de maio de 1958 a Prefeitura Municipal de Guarulhos assinou 
convênio com o governo do estado de São Paulo para fornecimento de 
água a ser feito a municipalidade. 
 No convênio constava contrato com a Vasp para levantamento 

aerofotogramétrico de Guarulhos e recursos para obras de água. 
 

• 1958 Represa do Tanque Grande 
A represa do Tanque Grande é feita em concreto em forma de arco e 

por gravidade. Tem bacia com 8,2km2 e vazão firme de 52 litros/segundo. 
O volume existente de reservação é de 88.000m3. 

À jusante da barragem do Tanque Grande quando estava procurando 
local para a construçao de uma ETA logo abaixo da mesma,  encontrei os 
restos de fundação de paredes de pedras que devia ser abrigo dos 
escravos, pois havia mineração de ouro no Tanque Grande e provavelmente 
havia uma barragem de terra onde existe hoje a barragem de concreto. 
Cheguei a ver canaletas escavadas nas encostas por onde corria a agua e 
que os escravos deveriam utilizar para a lavra de ouro aluvial. 

O Sistema Tanque Grande compreendia a represa do Tanque Grande, 
uma adutora de água bruta que ia da barragem até a Cidade Satélite 
Industrial de Cumbica, onde havia a Estação de Tratamento de Água de 
Cumbica.  A adutora de ferro fundido de diâmetro de 350mm passava por 
dentro do atual Aeroporto Internacional de Guarulhos junto a Estrada de 
Guarulhos- Nazaré Paulista. 
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Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz da barragem arco 

gravidade em concreto do Tanque Grande durante a seca de maio de 
1969. A altura da mira tem 4m. Á direita vemos o vertedor de 

concreto. 
 
A ETA destinava-se ao abastecimento da Cidade Satélite Industrial 

de Cumbica e todo o sistema foi construído pela família Guinle, proprietária 
de todo a Cidade Satélite Industrial de Cumbica.  

Em 1965 quando estudava engenharia civil na EPUSP, o professor 
José Meiches levou todos os alunos a ETA do Tanque Grande para aprender 
as técnicas de tratamento de água. Visitamos também na época uma 
estação de tratamento de esgoto que havia no bairro do Guapira e onde se 
aproveitavam os gases do tratamento para a cozinha. 

A desapropriação foi amigável e depois foram executadas as adutoras 
ao longo da Via Dutra até chegar a uma casa de Bombas localizada no fim 
da rua Padre Celestino em frente a Via Dutra. Daí a água era bombeada par 
dois lugares diferentes: Gopouva e Jardim Munhoz.  

Através de reservatório existente na ETA Cumbica saia por 
gravidade junto a rodovia Dutra uma adutora de ferro fundido com 350mm 
que levava a água tratada até a Estação Elevatória do Jardim Santa 
Francisca que ficava na av. marginal esquina com a rua P. Daí a água era 
bombeada para dois reservatórios: Gopouva e Jardim Munhoz. 
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O maior bombeamento era para o reservatório elevado de concreto 
localizado na esquina da Av. Cônego Valadão com a Av. Emilio Ribas no 
bairro de Gopouva, possuindo capacidade de 3.000m3 com adutora de 
350mm. 

O segundo era destinado ao reservatório elevado do Jardim Munhoz 
localizado na Rua Maurício de Nassau, com 1.000m3, sendo a água bombeada 
através de adutora de ferro fundido de 200mm junto a rodovia Dutra. 

 
 
 

 
Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz da represa  do Tanque 

Grande durante a seca de maio de 1969. Notar que não havia nenhuma 
devastação florestal. 

 
Guarulhos assim recebia água tratada pela primeira vez. Continuava 

ainda o bombeamento de pequena estação junto ao lago dos Patos na Vila 
Galvão onde bombeava água bruta do Sistema Cabuçu para o mesmo 
reservatório de 3.000m3 de Gopouva. 

Com a construção do Aeroporto Internacional de Guarulhos, houve 
interrupção da adutora de 350mm que ligava a barragem a ETA Cumbica. 
Então o SAAE construiu 20/07/92 uma ETA logo a jusante da barragem. 
Foi necessário que se fizesse linha de energia elétrica do Jardim São Joao 
até a ETA Tanque Grande com aproximadamente 6km de extensão. 
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O abastecimento da região do Jardim São João  atendido pelo 
sistema Tanque Grande que compreende cerca de 23 Bairros: Cidade 
Seródio, Cidade Soberana, Jardim Bananal, Jardim Bondança, Jardim 
Cristina, Jardim das Andorinhas, Jardim Jade, Jardim Lenise, Jardim 
Munira, Jardim Petrópolis, Jardim IV Centenário, Jardim Santo Expedito, 
Jardim São Carlos,  Jardim São João, Jardim São Geraldo, Jardim Santa 
Terezinha, Parque Santos Dumont, Vila Girassol, Vila Rica, Vila GPM, 
Jardim Regina, Vila São João e Jardim Fortaleza. 

 
 

• Em 11 de maio de 1958 a Prefeitura Municipal de Guarulhos assinou 
convênio com o governo do estado de São Paulo para fornecimento de 
água a ser feito a municipalidade. 
 No convênio consta contrato com a Vasp para levantamento 

aerofotogramétrico de Guarulhos e recursos para obras de água. 
O Sistema Tanque Grande compreendia a represa do Tanque Grande, 

uma adutora de água bruta que ia da barragem até a Cidade Satélite 
Industrial de Cumbica, onde havia uma Estação de Tratamento de Água.  

A ETA destina-se ao abastecimento da Cidade Satélite Industrial de 
Cumbica e todo o sistema foi feito pela família Guinle, proprietária de todo 
o loteamento (Cidade Satélite Industrial de Cumbica).  

A desapropriação foi amigável e depois foram feitas as adutoras ao 
longo da Via Dutra até chegar a uma casa de Bombas localizada no fim da 
rua Padre Celestino em frente a Via Dutra. Daí a água era bombeada par 
dois lugares diferentes.  

O maior bombeamento era para o reservatório elevado de Gopouva 
com 3.000.000 de litros com adutora de 350mm e o segundo era destinado 
ao reservatório elevado do Jardim Munhoz com 1.000.000 litros, sendo a 
água bombeada através de adutora de ferro fundido de 200mm.  

Guarulhos assim recebia água tratada pela primeira vez. Continuava 
ainda o bombeamento de pequena estação junto ao lago dos Patos na Vila 
Galvão onde bombeava água bruta do Sistema Cabuçu para o mesmo 
reservatório de 3.000.000 de litros de Gopouva. 
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• 30 de junho de 1967 Criação do SAAE de Guarulhos a ser dirigido 
pelo Diretor Executivo 

• 1968 Poços artesianos 
19??  Casinha de bombas em Vila Galvão Cabuçu. 
1968 Rede de esgotos: iniciado pelo prefeito Mario Antonelli. 
1964 (?) reservatório 3000m3 de Gopouva: executado pelo prefeito Mario 
Antonelli. 
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Foto dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe examinando a 
perfuração de um dos poços tubulares profundos do Jardim Santa 
Francisca em 1968. 
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Foto da bomba centrifuga com o motor que seriam instalados dentro do 
poço tubular profundo. O poço tinha diâmetro de 200mm e usado 
filtros de aço inox da marca Johnson. Ano de 1968. 
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Foto dos engenheiros Plínio Tomaz e Luiz Nelson Peppe examinando o 
teste de vazão com compressor de um dos poços tubulares profundos 
do Jardim Santa Francisca, 1968. Vazão achada de 50.000litros/hora. 
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Foto do prefeito Waldomiro Pompêo  na primeira gestão, saindo do 
Tunel Liner que dava acesso ao reservatório chave da SABESP com 
50milhoes de litros. 
 

• 19 de maio de 1970 Lei Municipal 1552 que Dispõe sobre Taxa de 
Ligação de Água. Esta lei cria as taxas de ligação de água solicitada e 
a compulsória.  
O quantum da taxa de Ligação seria afixada anualmente pelo prefeito 

por Decreto Executivo. Era prefeito o sr. Alfredo Antônio Nader. 
 

• 1971 a firma de consultoria COPLASA contratada pelo SAAE de 
Guarulhos, faz Revisão do Estudo de Viabilidade Técnica Economico-
financeira do Sistema de Esgotos de Guarulhos. 
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Guarulhos tinha uma extensão total de rede de água distribuidora de 
118 km. Existiam 10.400 ligações de água cadastradas enquanto que o 
município possuía 30.000 prédios que pagavam o imposto predial. 

Quanto a esgoto sanitário, existiam somente 1.400 ligações com 40 
km de rede de esgoto sanitário. Os esgotos eram lançados in natura no rio 
Tietê, córrego dos Cubas e córrego dos Japoneses. 

O crescimento da população de Guarulhos era: 
 
 
Ano População 

Urbana 
População 

Total 
Grau de Urbanização 

(%) 
1940 6.660 13.439 49,6 
1950 16.261 34.683 46,9 
1960 77.980 101.273 77,0 
1970 220.333 236.462 93,2 
 
As ligações de esgoto sanitário até abril de 1971 são as seguintes: 
 

Ano Número de 
Ligações de 

esgoto sanitário 

População Servida 
(5 hab/ligação) 

1969 770 3.850 
1970 1.027 5.135 

1971 (até 
abril) 

1.300 6.500 

 
Critérios de projetos propostos pela Coplasa em 1971 
Quota per capita diária de 225 litros/habitante/dia 
Taxa de infiltração  9.000 litros/hectare /dia 
Densidade de saturação média de 160 habitante/hectare 
Máxima carga em termos médios de acordo com a fórmula 
                             Qmax = 8,15 Q 0,825 

Consumo industrial variando de 26 a 38 m3/hectare x dia 
Consumo industrial variando de 0,30 a 0,44 litros/segundo x hectare 
Coeficiente de Manning n=0,013 
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Fórmula usada: Ganguillet-Kutter ( mesma da SAEC em São Paulo) 
Obras previstas na primeira etapa: Vila Galvão, Jardim Munhoz e Centro. 
 
08 de março de 1972 Lei Municipal 1701 Autoriza celebração de 
convênio com o FESB (Fomento Estadual de Saneamento Básico) para 
prestar serviços técnicos ao SAAE de Guarulhos. Controle de Qualidade de 
Água potável na distribuição. 

Este foi o inicio de contrato assinado entre o SAAE e a CETESB para 
Controle da Qualidade da Água Distribuída no Município de Guarulhos.  

Enviado a Câmara Municipal pelo Interventor Federal dr. Jean Pierre 
Herman de Moraes Barros.  

Assinaram o convênio SAAE – FESB o eng Benoit Almeida Victoretti e 
pelo SAAE o eng Plinio Tomaz. O SAAE nesta época estava na situado na 
av. Esperança, 645. 
 
11 de abril de 1973 Altera parcialmente a Lei 1287/67 a Superintendência 
e a Diretoria Técnica 
 
setembro de 1973 Situação do Abastecimento Público de Água Potável 
Sistema Cabuçu                                           100 litros/segundo 
Sistema Ururuquara                                       15 
Sistema Tanque Grande                                 65 
Sistema de Poços Tubulares Profundos         20 
Total                                                           200 litros/segundo 
 
Dezembro de 1973 Situação do Abastecimento Publico de Água Potável 
Quando entrou o Sistema Cantareira a funcionar com produção de 3 (três) 
m3/segundo. 
Sistema Cabuçu                                           140 litros/segundo 
Sistema Ururuquara                                       15 
Sistema Tanque Grande                                 65 
Sistema de Poços Tubulares Profundos         20 
Total                                                           240 litros/segundo 
 
1974 Situação do Abastecimento Publico de Água Potável 
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Sistema Cabuçu                                           300 litros/segundo 
Sistema Ururuquara                                       15 
Sistema Tanque Grande                                 65 
Sistema de Poços Tubulares Profundos         20 
Total                                                           400 litros/segundo 
 
 
 

• 20 de junho de 1974  Lei Municipal que Aprova Convênio entre a 
Prefeitura Municipal de Guarulhos através do SAAE com a COMASP 
(Companhia Metropolitana de Água de São Paulo).  
Neste convênio o Prefeito Waldomiro Pompeo queria entregar o 

SAAE para a COMASP por insistência do deputado Armando Pinheiro. Não 
deu certo. 
 

• RESERVATORIO DO PICANÇO 
Um terreno situado na av. dr. Timóteo Penteado, 2000, no bairro do 

Picanço, com aproximadamente 1.174 m2, contendo um reservatório elevado 
com 500m3 de capacidade, uma estação elevatória de 53m2 de área 
construída com dois conjuntos (um reserva) motor-bomba de 25 CV cada, 
altura manométrica de 22 metros e um reservatório semi-enterrado com 
1.000 m3 de capacidade. 
 

• RESERVATORIO DE GOPOUVA 
Terreno com frente para a Avenida Emílio Ribas e com a Rua Cônego 

Valadão, no Bairro de Gopouva, com  aproximadamente 415m2 contendo um 
reservatório em concreto armado, seção circular com 3.000 metros 
cúbicos, uma pequena construção de 9m2. 
 

• RESERVATÓRIO DO JARDIM MUNHOZ 
Um terreno de forma irregular, situado a Rua Maurício de Nassau, no 

Jardim Munhoz, de aproximadamente 1.700m2, contendo um reservatório 
em concreto armado, seção circular com 1.000m3 de capacidade e uma 
construção de 53m2 (20 de junho de 1974-Waldomiro Pompêo). 
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20 de junho de 1974  Anexo a Lei 1933  
 
ADUTORAS EXISTENTES EM GUARULHOS 

Adutora de diâmetro de 350mm e extensão de 900 metros, entre a 
derivação da adutora do Cabuçu na altura da rua São Daniel e a Estação 
Elevatória de Vila Galvão. 

Adutora de recalque da estação elevatória de Vila Galvão até o 
reservatório de Gopouva com 350mm de diâmetro e extensão aproximada 
de 3.300 metros. 

Adutora de gravidade ETA Cumbica para a Estação Elevatória do 
Jardim Santa Francisca com diâmetro de 350mm e 6.000 metros de 
extensão aproximada. 

Adutora de recalque da Estação Elevatória do Jardim Santa 
Francisca para o Reservatório de Gopouva com diâmetro de 350mm e 3.000 
metros de extensão aproximada. 
 

• 11 de dezembro de 1975 Lei Municipal 2043. Estabelece normas de 
distribuição de água e e coleta de esgoto sanitário no Município de 
Guarulhos.  
Foi encaminhado pelo prefeito Waldomiro Pompêo. Diz sucintamente 

sobre as ligações prediais de água e esgoto, obrigando os prédios a serem 
ligados as respectivas redes. 

Compete ao SAAE exame periódico da rede de água e das instalações 
prediais de água e esgoto com objetivo de constatar existência de 
condições que possam prejudicar a saúde da comunidade. 
 

• 15 de maio de 1977 entra em operação adutora de aço com 
diâmetro de 1050mm  e 5.470metros de comprimento, que opera por 
gravidade. 
Fazia parte do Sistema Adutor Metropolitano (SAM) e a água vinha 

do Sistema Cantareira da SABESP.  
De imediato foi desativado a água bruta e clorada do Sistema Cabuçu 

e em outubro foi desativado o Sistema Ururuquara. 
Apesar de a SABESP ter construído um reservatório com 50.000m3 

em duas câmaras com cotas de nível máximo de 793,00m e nível mínimo de 
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784,50m, o mesmo não estava em operação em meados de maio de 1977 
quando veio para Guarulhos água do Sistema Cantareira. 

De imediato entrou em operação a Estação Elevatória de Gopouva, 
construída anos atrás na administração do Interventor Federal Jean 
Hermam de Moraes Barros e sr. Waldomiro Pompêo.  

Ela foi colocada em operação. A Estação elevatória de Gopouva 
compõe-se de 3 motores com 150 CV sendo um reserva, e vazão unitária de 
250 litros/segundo, com altura manométrica de 30,5 metros e destinados a 
abastecer o Reservatório Elevado de Gopouva com 3.000 metros cúbicos, o 
qual é cilíndrico e opera nos níveis máximo de 808,00m e nível mínimo de 
803,50 metros. 

A estação Elevatória de Gopouva tem recalque também para o 
reservatório semi-enterrado do Picanço, com 3 motores sendo um de 
reserva de 300 CV, vazão unitária de 204 litros/segundo e altura 
manométrica de 77,50 metros. 

A Estação Elevatória de Gopouva possui local para ampliação, para 
bombear 1627,5 litros/segundo para Cumbica, o que não foi feito, devido a 
mudança de concepção de projeto por parte da SABESP. 
 

• 15 de maio de 1977 foi desativado o reservatório elevado do 
Jardim Munhoz, sendo feito by-pass do mesmo,  e água enviada 
diretamente na rede.  
O reservatório do Jardim Munhoz tinha 1000 m3 e foi então 

desativado. Antes era abastecido pela Elevatória do Jardim Santa 
Francisca localizada na Via Dutra, com água vinda do Tanque Grande, 
através de adutoras instaladas ao longo da Via Dutra. 

 
• Outubro de 1977 foi desativado o Sistema Ururuquara, com a 

chegada de água do Sistema Cantareira em Gopouva. 
 

• Setembro de 1978 foi contratada a CNEC- Consórcio Nacional de 
Engenheiros Consultores, para a elaboração do Relatório Técnico 
Preliminar do Sistema de Abastecimento de Água do Município de 
Guarulhos.  
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Foi proposta uma mudança no sistema de abastecimento de água com 
adutora de grande diâmetro seguindo paralelo a Rodovia Dutra, mas junto 
as montanhas da Serra da Cantareira.  

A SABESP não aprovou e foi abandonado o plano. Era prefeito Néfi 
Tales e o SAAE estava situado na rua Capitão Gabriel 
 

• 1977 foi desativada a Estação Elevatória de Vila Galvão 
 
ELEVATORIA DE  VILA GALVAO 

Um terreno de forma irregular em frente para a Avenida Francisco 
Gabriel de Vasconcelos, localizada em Vila Galvão, com área de 
aproximadamente 1.280m2, contendo dois reservatórios de concreto 
armado, seção circular, com capacidade de 500m3 cada um, estação 
elevatória com área construída de 215m2 e dois conjuntos motor bomba de 
240 CV cada, com capacidade de recalque de 140 litros/segundo ou seja 
504 metros cúbicos/hora com altura manométrica de  87 metros e estação 
transformadora com 500 KVA.  

No inicio funcionava uma bomba por vez.  
Mais tarde funcionavam as duas bombas separadamente. Foi 

desativado com a chegada da água do Sistema Cantareira da SABESP para 
Guarulhos. 
 
1977 foi desativada a Elevatória do Jardim Santa Francisca com a chegada 
de água do Sistema Cantareira. 
 
ELEVATORIA DO JARDIM SANTA FRANCISCA 

Um terreno de forma irregular situado na av. Marginal com rua P no 
Jardim Santa Francisca de aproximadamente 424 m2 contendo uma 
estação elevatória com área construída de aproximamente 100m2 com cinco 
conjuntos motor bomba, sendo três de 125 CV e dois de 75 CV, com 
capacidade de 150 litros/segundo e estação transformadora.  
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CASA DE BOMBAS DA VIA DUTRA 
 

  
Foto da Casa de Bombas da Via Dutra. Ela recebia água da ETA de 
Cumbica que por sua vez recebia água bruta da represa do Tanque 
Grande. Nesta casa de bombas o recalque era feito para dois lugares: 
Gopouva e Jardim Munhoz. Hoje não existe mais. 
 

 
 
Agosto de 1980 A SABESP apresenta o Relatório SAM-53 das obras e 
distribuição na Região Metropolitana de São Paulo, com projeção das 
demandas setoriais atendidas de 1980 a 2000. 
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• 04 de junho de 1981 a firma CIM Saneamento Instrumental Ltda 
fez gratuitamente serviços de deteção e locação de vazamentos 
invisíveis nas redes de água do Bairro da Ponte Grande.  
Foram auscultados 25.383 metros de rede e 3.972 ramais sendo 

achado a perda por vazamento em rede de 1,58 litros/segundo e 0,42 
litros/segundo para vazamento de ramal.  

Foram achados 25 vazamentos sendo 9 em rede e 16 em ramais de 
ligação de água bem como 4 ligações clandestinas. 

 O índice de vazamento foi de 1 vazamento por quilômetro de rede, 
considerado alto. 
 

• 16 de abril de 1982  o dr. Hildebrando de Arruda Cotrim chefe do 
Departamento de Higiene e Saúde do Município, com base em laudo 
de análise de laboratório oficial, determina a Interdição Preventiva 
de todos os bebedouros com água mineral Fontális, em uso nos 
prédios municipais, até que se possam tomar medidas concretas e 
definitivas acerca do problema.  
A água Fontális era uma água mineral natural radioativa na fonte, 

envasada na fonte São João no bairro do Tremembé em Tucuruvi São Paulo 
Capital vendida a Prefeitura Municipal de Guarulhos em vasilhames de 20 
litros. 

 As análises indicaram 93 coliformes por 100 ml, ou seja, água não 
potável e  excesso de ferro. 

 
• 19?? Convênio de água com SABESP 

 Em outubro de 1992 foi feito o Estudo de concepção preliminar do 
Setor de Abastecimento de Bonsucesso, prevendo água da adutora 
Itaquaquecetuba a Arujá.  

Sugerido para 1995 a retirada de 89 litros/segundo de 152 
litros/segundo no ano 2005. 
 Em novembro de 1986 A SABESP apresenta o Sistema Adutor 
Metropolitano elaborado pela firma Figueiredo Ferraz e Engevix. 

Inclui todas as projeções e obras de abastecimento de água. Era 
governador André Franco Monitoro e Diretor Presidente da Sabesp dr. 
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Gastão César Bierrenbach. O dr. Nelson Luiz Rodrigues Nucci era diretor 
de planejamento da SABESP. As previsões das obras eram até o ano 2005. 
 

• 1988 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATRIO ELEVADO 
DO GOPOUVA 
Em Gopouva situa-se o reservatório elevado tipo Stand-Pipe com 

3.000.000 de litros de reservação.  
O reservatório estava em péssimas condições de funcionamento, 

sendo que praticamente estava na iminência de romper-se com danos 
catastróficos para as pessoas e aos bens do SAAE.  

Foi então elaborado um projeto executivo da recuperação estrutural 
e feitas as obras pela firma Construtora Lix da Cunha. 

Basicamente, do reservatório foi aproveitado a estrutura, havendo 
um cinturamento com cordoalhas de aços, a fim de pressurizar o 
reservatório de fora para dentro, diminuindo praticamente as fissuras do 
mesmo.  

A favor da segurança, o reservatório elevado de Gopouva foi 
impermeabilizado pelo SAAE, a fim de evitar qualquer vazamento de água. 

O reservatório elevado de Gopouva foi restaurado e encontra-se em 
pleno funcionamento, abastecendo a região da Cidade Jardim Cumbica, Paes 
de Barros,  Base Aérea de São Paulo e outros bairros. 
  

• 2 de agosto de 1992 RESERVATÓRIO DOS PIMENTAS 
Graças ao esforço do Prefeito Municipal de Guarulhos Sr. PASCHOAL 

THOMEU, do Deputado Federal JORGE TADEU MUDALEN, e da Deputada 
Estadual ROSELI THOMEU, a SABESP fez em São Paulo no Bairro de São 
Miguel Paulista uma nova adutora de 500 mm, com 1.200m para fornecer 
água tratada para a região dos Pimentas.  

O SAAE contratou a firma Socienco para elaboração dos novos 
projetos para o Bairro dos Pimentas, compreendendo estações elevatórias, 
adutoras e reservatório.  

O Centro de Reservação dos Pimentas encontra-se na região mais alta 
dos Pimentas, localizada no Jardim Angélica II, próximo ao Grupo Escolar 
Paschoal Mainaro.  
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O reservatório de concreto armado tem 5.000.000 litros de 
capacidade e apoiado sobre o terreno sobre radier de concreto armado 
sobre estacas de 60 toneladas cada. 

Junto ao reservatório existe uma estação elevatória para 
bombeamento de regiões distantes, como o Jardim Cumbica, a fim de 
garantir as pressões mínimas dentro do padrão de acordo com as normas 
técnicas. 

Dentro do Sistema de Abastecimento dos Pimentas, compreende a 
estação elevatória, a adutora e o reservatório  de 5.000.000 litros, 
possibilitando o abastecimento dos 40 Bairros existentes na região dos 
Pimentas. Atendendo os seguintes Bairros: Parque Alvorada, Cidade Parque 
Brasil, Cidade Tupinambá, Granja Eliana, Jardim Albertina, Jardim Ansalca, 
Jardim Arujá, Jardim Brasil, Jardim Bonsucesso, Jardim Carvalho, Jardim 
das Olivas, Jardim Dona Luiza, Jardim dos Pimentas, Jardim Elizabeth, 
Jardim Ferrão, Jardim Guilhermina, Jardim Leblon, Jardim Maria Dirce, 
Jardim Maria do Carmo, Jardim Monte Alegre, Jardim Paulista, Jardim 
Centenário, Jardim Santa Maria, Jardim Nova Cidade, Jardim Normandia, 
Jardim Oliveira, Jardim Silvestre, Parque das Nações, Parque Jandaia, 
Parque Jurema, Parque Maria Helena, Parque São Miguel, Parque Stella, 
Sítio São Francisco, Vila Alzira, Vila Itá, Vila Isabel, Vila Pastor, Vila São 
Gabriel, Jardim Dinamarca, Jardim Cumbica e Vila Branca. 

A vazão aduzida  é de 200 litros por segundo, o que possibilitou o 
abastecimento de 220.000 habitantes. 

O Conjunto de obras: Estação elevatória, adutora de 500mm e 
reservatório de 5.000.000 litros entrou em operação em 02/08/92. 

Foram construídos também em 1991 e 1992 as redes de distribuição 
de grandes diâmetros, a fim de atender bairros distantes, como Jardim 
Dinamarca, Jardim Cumbica, Jardim Katia e Jardim Arapongas.  

Toda a região dos Pimentas foi beneficiada com esta obra. A Estação 
Elevatória está próxima ao Rio Tietê e os 2500 metros de Adutora  de 
500mm encontram-se em funcionamento desde 02 de agosto de 1992. 

Foi construída também a regional técnica de manutenção e operação 
nos Pimentas para melhor atender a população local. 
 

• 2 de agosto de 1992 BOOSTER DOS PIMENTAS 
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O Sistema de Abastecimento de água Potável dos Pimentas compreende o 
booster dos Pimentas, adutoras de adução,  reservatório  e redes de 
distribuição.  

Todo o Sistema dos Pimentas está em funcionamento desde 02 de 
agosto de 1992 

O Booster dos Pimentas está localizado na Av. Juscelino K. de 
Oliveira junto a ponte sobre o Rio Tietê e dentro do município de 
Guarulhos. 

Para funcionamento do Booster dos Pimentas existem 3 conjuntos 
motores-bombas com motor elétrico de 250 HP e vazão individual de 100 
litros por segundo. As duas bombas trabalham  simultaneamente, havendo 
sempre um conjunto de reserva.  

A capacidade de bombeamento  de 200 litros por segundo, podendo 
ser aumentada, dependendo da pressão de jusante.  

A água vem da adutora de 500mm que provem do Reservatório de São 
Miguel. 

Do booster a água é bombeada por adutora de 2500 metros de 
comprimento e diâmetro de 500mm, feita em ferro fundido dúctil com 
travessias do Viaduto sobre a Rodovia dos Trabalhadores em aço, até o 
Reservatório dos Pimentas, localizado no Jardim Angélica II. 

O conjunto de obras denominado Sistema Pimentas, foi uma luta do 
Deputado Estadual Sr. Paschoal Thomeu, e o Deputado Federal Jorge 
Tadeu Mudalen.  

Foi resolvido o problema crucial dos Pimentas, pois, o abastecimento 
era feito de quatro em quatro dias e passou a ser contínuo.  

O booster dos Pimentas e a adutora, bem como os anéis de 
distribuição na região, foram feitos com recursos federais a fundo 
perdido, obtido pelo deputado federal Dr. Jorge Tadeu Mudalen. 
 
1992 Convênio de esgoto com a SABESP 
Reservatório do Picanço 
Reservatório de aço com 10.000.000 de litros do Taboão 
Reservatório de concreto armado com 5.000.000 de litros dos Pimentas 
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RESERVATORIO CHAVE DE GOPOUVA 

 

 
Foto tirada na rampa  escavação do reservatório de Gopouva de 50.000m3. 
Entramos pela av. Emilio Ribas em Gopouva- Waldomiro Pompêo, prefeito 
de Guarulhos; Heitor Mauricio de Oliveira- secretario do prefeito, Plínio 
Tomaz, diretor técnico do SAAE; Abdul Assis Miguel, secretário de obras; 
Engenheiro Ariovaldo Botter da firma Telar, Hugo de Aguiar, etc 
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Foto do final da rampa ao nível do fundo do reservatório: prefeito 
Waldomiro Pompêo, Secretario Heitor Mauricio de Oliveira,  Diretor 
de Obras Plínio Tomaz e Secretario de Obras Abdul Assis Miguel. 
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Foto da entrada do túnel liner com 2,40m de diâmetro dentro do 
reservatório de Gopouva com 50.000m3 que seria construído. 
Dentro dele foi instalada adutora de aço com 1,40m de diâmetro 
assentado em blocos de concreto conforme normas da AWWA. 
 
28 de agosto de 1994 SISTEMA COCAIA-TABOÃO 

Objetivo da obra: a região do Taboão possuía rede de água, mas o 
abastecimento era precário.  

De modo geral, a água só chegava na parte da noite. No calor a 
situação piorava, havendo falta de água total nas partes altas, sendo o 
abastecimento feito por caminhões-tanque.  

A situação era lastimável, o abastecimento  descontínuo e difícil de 
ser distribuído por falta de adutoras e reservatório. 

O novo sistema de abastecimento de água do Cocaia-Taboão, funciona 
deste 28 de agosto de 1994. 
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Sistema Cocaia-Taboão: compreende um conjunto de obras destinadas a 
abastecer a região do Cocaia-Taboão, a qual possui uma área de 43 km2, 
população de 250.0000 habitantes, compreendendo 76 (setenta e seis) 
bairros. 
As obras são:  

Estação Elevatória  junto a atual estação elevatória de Gopouva; 
Adutora de aço com 6.523m de comprimento e diâmetro de 800mm; 
Reservatório de aço com 10.000.000 de litros de capacidade; 
Booster do Cocaia localizado junto ao reservatório de 10.000.000 

litros; 
Redes adutoras de distribuição: 6.324 metros. 
A Estação Elevatória junto a de Gopouva já construída, foi executada 

em concreto armado aparente no mesmo estilo arquitetônico da estação 
elevatória de Gopouva uma nova estação elevatória destinada a bombear 
água para a região do Cocaia-Taboão.  

Foram instalados conjuntos motores-bombas (2x400 CV) e vazão 
máxima de 1.080 litros por segundo. 

Adutora de aço: a adutora de aço tem 6.523 metros de comprimento 
e diâmetro de 800mm e já encontra-se concluída, a mesma interliga a 
Estação Elevatória de Gopouva (nova) com o Reservatório de aço de 
10.000.000 litros. 

Reservatório de aço: com 10.000.000 litros de capacidade, sua 
estrutura é feita de aço, bem como sua cobertura. O reservatório está 
pronto e funcionando desde 23 de agosto de 1994. 

Booster do Cocaia: junto ao reservatório foi construído um booster 
com quatro conjuntos motores-bombas de 250 CV cada. A água  é 
recalcada In line à rede de água localizadas em regiões em cotas acima do 
reservatório. 

Adutoras de distribuição: Foram sendo feitas rede primárias de 
ferro fundido dúctil no comprimento de 6.324 metros. 

Término das Obras: deu-se em 28 de agosto de 1994 
Os bairros  (76) beneficiados foram os seguintes: 

Jardim Acácio                    
Jardim Sevióli I 
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Jardim Sevióli II Jardim Paraíso Jardim Odete Jardim Éden Jardim 
Beirute 
Jardim São Domingos Vila Araújo 
Jardim Santa Lídia Jardim Dona Neri 
Jardim Marlene Jardim Santa Rita 
Jardim Silvia Jardim Kawamoto 
Jardim Santa Inês Jardim São José 
Jardim Santa Vicenza Jardim Sueli 
Jardim Pereira 
Jardim da Acácias 
Jardim Santo Eduardo 
Jardim Tamassia 
Jardim Capri 
Jardim Santo Agostinho 
Jardim São Geraldo 
Jardim Imperial 
Jardim Nova Taboão 
Jardim Bela Vista 
Vila Mesquita 
Parque das Laranjeiras 
Jardim Santa Maria 
Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos 
Jardim Almeida Prado 
Jardim Divinolândia 
Jardim Vista Alegre 
Vila Marilda 
Jardim Maria Aparecida 
Vila São João Batista 
Jardim Elizabete 
Jardim Irene 
Jardim Sub-Urbano 
Jardim Jovaia 
Parque Uirapuru 
Jardim Jovaia Velho 
Jardim Bela Vista II 
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Jardim Vera 
Jardim São Paulo 
Jardim da Mamãe Jardim Pinheiro 
Jardim Diogo Jardim Célia Jardim Nova Guarulhos 
Jardim Rei Jardim dos Afonsos Jardim Adriana 
Parque Continental - Gleba 5  
Parque Continental - Gleba 4 
Jardim Cocaia Vila Marici Vila Cocaia Vila Florida 
Jardim Alvorada Jardim Monte Carmelo 
Jardim América Jardim Zimbardi 
Jardim Ipanema Vila Barros 
Jardim Scyntila Jardim Eliana 
Parque Mikail Jardim Belvedere 
Jardim Primavera Conjunto Residencial Haroldo Veloso Cidade Seródio 
 
 

• 20 de julho de 1992 RESERVATORIO DO JARDIM LENISE 
Após o tratamento da ETA Tanque Grande a água bombeada para a 

linha adutora existente de 350mm destinada ao Centro de Reservação do 
Jardim Lenise, onde foram construídos dois reservatórios de aço de 
1.000.000 de litros cada e a estação elevatória. 

Os dois reservatórios para reserva de água potável, foram os 
primeiros na região da Grande São Paulo a serem feitos em aço e tem 18 
metros de diâmetro e 4,50 metros de altura. 

Para soldagem dos reservatórios de aço foram fornecidos dois 
geradores  de 225 KVA e 150 KVA e foram usados simultaneamente cerca 
de 30 máquinas de solda elétrica. 

A estação elevatória que foi construída e possui dois motores-bombas 
de 200 CV cada um, com capacidade de vazão de 486 m3/h e altura 
manométrica de 75 metros de coluna de água (m.c.a.), a fim de recalcar 
água diretamente na rede de distribuição e abastecer os 22 bairros da 
região com água tratada, pois o Jardim Fortaleza é abastecido diretamente 
com bombeamento localizado junto a Estação de  
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• Tratamento de Água do Tanque Grande.  

O abastecimento da região do Jardim São João  atendido pelo 
sistema Tanque Grande que compreende cerca de 23 Bairros: Cidade 
Seródio, Cidade Soberana, Jardim Bananal, Jardim Bondança, Jardim 
Cristina, Jardim das Andorinhas, Jardim Jade, Jardim Lenise, Jardim 
Munira, Jardim Petrópolis, Jardim IV Centenário, Jardim Santo Expedito, 
Jardim São Carlos,  Jardim São João, Jardim São Geraldo, Jardim Santa 
Terezinha, Parque Santos Dumont, Vila Girassol, Vila Rica, Vila GPM, 
Jardim Regina, Vila São João e Jardim Fortaleza. 

A vazão aduzida de 90 litros por segundo, possibilitou o 
abastecimento de 48.000 habitantes considerando a quota per capita de 
160 litros/habitante/dia. A obra está em funcionamento desde 20/07/92.  

Haverá necessidade de mais água, que poderá ser obtida com a 
construção de mais 15 poços artesianos na região do Jardim São João, ou 
conseguir mais água da SABESP e levar mais 90 litros/segundo de água 
para o Jardim Lenise através do Reservatório do Cocaia. 
 
 
 

• Setembro de 1992 BOOSTER DO RECREIO SÃO JORGE 
O Recreio São Jorge é uma região difícil de obter um poço artesiano 

com vazões razoáveis. Foram feitos outros poços, mas a vazão foi 
praticamente nula.  

No último poço que foi aberto na rua Porto Lucena foi possível 
encontrar uma de vazão de 4,5 m3/hora, com poço artesiano de 220 metros 
de profundidade, diâmetro de 6 polegadas e potência da bomba submersa 
de 6 (seis) HP. O Booster tem vazão de 10,8 m3/hora e potência do motor 
de 20 (vinte) HP, possuindo ainda um variador de velocidade. A rede 
existente tem cerca de 3.000 metros e atende cerca de 395 casas ou seja 
aproximadamente 2.000 habitantes.  

O reservatório de aço tem 50.000 litros de capacidade, altura de 5,4 
metros e 3,6 metros de diâmetro. 

O abastecimento futuro da região do Cabuçu, assim como do Parque 
Continental, através do manancial do Cabuçu e Barrocada, que estão dentro 
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do município terá um tratamento de água do próprio Sistema Cabuçu, que 
proporcionará uma vazão de cerca de 300 (trezentos) litros por segundo. 

Apesar da água do poço artesiano ser limpa e isenta de contaminação, 
a mesma é clorada com hipoclorito de sódio, para assegurar uma eficiente 
desinfeção na rede e nos reservatórios domiciliares. 

A obra encontra-se em funcionamento desde meados de setembro de 
1992. 
 

• Setembro de 1992 BOOSTER DO PARQUE PRIMAVERA 
O Parque Primavera está situado no setor de abastecimento 

denominado Cocaia-Taboão.  
Atualmente o sistema de abastecimento de água é deficiente havendo 

para o abastecimento uma adutora de diâmetro insuficiente.  
A solução para abastecer o Parque Primavera, foi através de poço 

artesiano.  
O mesmo foi perfurado no próprio bairro e apresentou vazão de 

14m3/hora, com profundidade de 160 metros, diâmetro de 6 polegadas e 
motor elétrico de 10 HP da bomba submersa.  

O Booster possui potência de 20 HP com vazão de 30m3/hora 
possuindo um variador de velocidade para abastecimento da rede de 
distribuição in line. O reservatório de aço tem 50.000 litros de capacidade, 
altura de 5,4 metros e diâmetro de  3,60 m.  

A população abastecida de 2.449 habitantes, havendo 740 casas e 
cerca de 12.000 m de redes de distribuição de água potável.  

A água do poço profundo, apesar da boa qualidade e de ser clara e 
sem nenhuma contaminação, é clorada com hipoclorito de sódio. 

A obra encontra-se em funcionamento desde meados de setembro de 
1992. 

Em 1996 foi reforçado o abastecimento de água para o Parque 
Primavera, através do Booster novo instalado no Jardim Belvedere com 
água vinda do Reservatório do Taboão. 
 

Em setembro de 1994 o Booster passou a ser abastecido pela adutora  
de ferro fundido de 400 mm de diâmetro que vem do Reservatório do 
Cocaia. 
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• Setembro /1994 Booster da Vila Carmela 
O Booster da Vila Carmela abastece a região do mesmo nome, com 

total de aproximadamente 12.000 metros. 
O Booster da Vila Carmela foi inaugurado em fins de setembro de 

1990.  
Possui um conjunto motor-bomba de 20 HP, o suficiente para atender 

a região da Vila Carmela, a qual vinha sendo abastecido por caminhões 
tanque do SAAE. 

A construção do Booster da Vila Carmela, mais uma das obras de 
emergência feita pela atual Administração, para atender a demanda de 
água potável em bairros da periferia, quanto as adutoras que abastecem 
tais bairros estão muito longe, e dependem do término das obras do 
Sistema Alto Tietê, que encontram-se em construção. 

As águas do poço artesiano são cloradas antes de ser distribuídas ao 
público. 

Será construído até setembro de 1994 mais um poço artesiano para 
abastecimento do Booster de Vila Carmela. 

Para fins de 1996 Vila Carmela terá seu abastecimento através da 
adutora de Arujá. 

Foi feito mais um poço artesiano na Rua Serra do Ouro com 
capacidade de 20.000 litros/hora. O novo poço, joga água no reservatório 
do Jardim Carmela existente de 50.000 litros. 
 
 

• Setembro de 1990 BOOSTER DO JARDIM PONTE ALTA 
Com objetivo de abastecer o Jardim Ponte Alta e parte do Jardim 

Nova Bonsucesso, foi perfurado um poço artesiano no Jardim Ponte Alta, 
cuja produção foi de 40.000 litros por hora.  

Junto ao poço artesiano foi construído um booster com duas bombas 
de recalque cada uma com 40 HP e um reservatório de aço com 150.000 
litros de capacidade. 

O Booster do Jardim Ponte Alta foi inaugurado em fins de setembro 
de 1990 e já está abastecendo 12.000 m de rede de distribuição de água 
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potável, bem como foram executadas cerca de 970 ligações de água das 
2000 residências existente no local.  

Posteriormente foi construído   redes adutora de 200 mm de PVC 
DEFOFO a fim de levar água para os Bairros: Jardim Ponte Alta, Cidade 
Nova Bonsucesso, Jardim Triunfo e Jardim Santa Paula. 

Esta foi uma das obras de emergência feitas para o abastecimento 
público de água potável, prevendo para o futuro, chegar ao local as 
adutoras de água potável, com águas provindas do Sistema Alto Tietê, 
através do município de Itaquaquecetuba e através da antiga ETA de 
Cumbica. 

As águas do poço artesiano são cloradas antes de ser distribuídas ao 
público 

Em 1996 foi construído outro poço artesiano a 500 metros de 
distância do reservatório do Booster da Jardim Ponte Alta.  

A vazão do novo poço artesiano é de 33.000 litros/hora, sendo que foi 
feita uma rede primária de diâmetro de 200 mm que liga o novo poço ao 
reservatório do Jardim Ponte Alta. 
 
BOOSTER DO CABUÇU 

Na Estrada do Cabuçu, perto do Grupo Escolar Maria Helena Cunha 
Lima, foi construído um poço artesiano com capacidade de 12.700 litros por 
hora, ou seja, 3,53 litros por segundo, com 165 metros de profundidade, 
bem como um Booster, e dois reservatórios de 25.000 litros cada um, 
totalizando 50.000 litros de reservação. 

O booster do Cabuçu abastece quatro bairros: Vila Siqueira Bueno, 
Jardim Monte Alto, Chácara Cabuçu e Vila Cabuçu com 8.000 metros de 
rede de distribuição aproximadamente.  

A obra encontra-se em pleno funcionamento. 
O booster possui um conjunto motor-bomba com variador de 

velocidade com 20 HP, 3.500 RPM, vazão de 22 m3/hora (6 litros por 
segundo). 

O booster do Cabuçu  atendeu a população da periferia, juntamente 
com os poços freáticos, além do abastecimento por caminhões-tanques. 

As águas do poço artesiano foram cloradas antes de serem 
distribuídas ao público. 
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Desde setembro/94, o Booster do Cabuçu é abastecido pela rede de 
água do Recreio São Jorge, a qual é abastecida pelo reservatório do Cocaia. 
 

• 8 de novembro 1990 AMPLIAÇÃO DO BOOSTER DA CECAP 
O Booster da Cecap abastece o Conjunto Paes de Barros, Cidade 

Soinco, Jardim São Manoel, Parque São Luiz, Jardim Presidente Dutra, 
Inocoop, e outros bairros. Em alguns bairros a pressão cai a zero durante o 
dia, só chegando á noite.  

Devido  a isto, o SAAE dobrou a capacidade de bombeamento do 
booster da Cecap, colocando mais um conjunto motor-bomba variador de 
velocidade com 75 HP.  

Desta maneira temos dois conjuntos de 75 HP que trabalham 
simultaneamente, o que melhorou sensivelmente o abastecimento de água 
da região,. 

A obra de ampliação do Booster da Cecap encontra-se em 
funcionamento desde 08 de dezembro de 1990. 

O novo Booster da Cecap, dobrou a capacidade de bombeamento. 
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO TANQUE GRANDE 

Dentro do que foi prometido em campanha pelo Sr. Prefeito Municipal 
de Guarulhos Sr. PASCHOAL THOMEU e do Deputado JORGE TADEU 
MUDALEN, o SAAE está tratando as águas do manancial do Tanque 
Grande, que serve 20 bairros da região do Jardim São João. 

Desta maneira a água que era  distribuída “in natura”, hoje tratada 
completamente, sendo inclusive fluoretada. 

Foram então feitos os projetos executivos do Sistema de 
Abastecimento do Tanque Grande, incluindo a Estação de Tratamento de 
Água, reservatórios e estação elevatória. Os projetos foram feitos pela 
Firma Socienco Ltda. 

Em 28/11/89 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a 
Portaria do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo de número 62 e foi então concedido por 10 anos ao SAAE de 
Guarulhos a Barragem do Tanque Grande e o uso da mesma, com destino ao 
abastecimento público. 
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Foi elaborada concorrência pública para execução das obras do 
Sistema Tanque Grande e a vencedora foi a Construtora Lix da Cunha. 

A Estação de Tratamento de Água do Tanque Grande está cerca de 
500 metros a jusante da barragem, junto a Estrada do Saboó numa área 
designada como Fazenda Bananal. Foram desapropriadas cerca de 3.444,41 
m2 para a construção da ETA. 

A ETA possui para medição de entrada d’água uma calha Parschall. Os 
floculadores são do tipo de chicanas e composto com seis câmaras com 
altura de 2,80 m e 8,25 m x 11,90m. 

Os decantadores são do tipo clássico,  retangular, de fluxo horizontal 
com três unidades, com altura total de 5,26m e 4,50 m x 13,20m. 

A filtração  de fluxo descendente vem através de camadas duplas de 
antracito e areia. As dimensões dos filtros são de 2,10 m x 3,80 m.  

A casa de química tem três pavimentos, sendo que, no pavimento 
térreo onde são armazenados os reagentes químicos tem um depósito de 
sacarias, um depósito de cilindros de cloro e uma sala de dosagem de cloro.  

O primeiro pavimento além da sala onde estão instalados os 
equipamentos para dosagem de sulfato de alumínio, cal e flúor, possui outra 
sala para o operador e um laboratório; no segundo pavimento estão os 
equipamentos para o preparo dos reagentes químicos, e em cima do prédio 
há um reservatório com capacidade de 85 m3 de água  que é utilizada na 
retrolavagem dos filtros. 
 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

Foi construído sob a estação elevatória um reservatório de contatos 
com volume de 40.000 litros onde foram aplicados os produtos químicos 
(cloro, flúor e cal para correção do PH) e funcionar como poço de sucção 
dos quatros conjuntos de recalques, que estão instalados na estação 
elevatória. 
1 Conjunto de Recalque = 2 motor-bomba de 30 c.v. com vazão de 324 m3/h 
e Hm=16 m alimentam os 2 reservatórios de 1.000 m3 do centro de 
reservação do Jardim Lenise. 
2 Conjunto de recalque = 2 motor-bomba de 40 c.v., com vazão de 54 m3/h 
e Hm = 95m abastecerá o Jardim Fortaleza. 
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3 Conjunto de recalque = 2 motor-bomba de 20 c.v., com vazão de 58 m3/h 
e Hm = 40 m ser utilizado na lavagem auxiliar (superficial) dos filtros. 
4 Conjunto de recalque = 2 motor-bomba de  3 c.v., com vazão de 34 m3/h e 
Hm = 13 m alimentará o reservatório superior construído sobre a casa de 
química com volume de 85 m3 de água que é utilizada na retrolavagem dos 
filtros. 

A obra encontra-se em funcionamento desde 20/07/92. 
A energia elétrica foi feita pela EletroPaulo a cerca de 2.500 metros 

de distância, através da Estrada do Saboó, financiado através do SAAE. 
A capacidade máxima determinada da ETA  é de 90 litros por 

segundo o suficiente para tratar toda a água do Tanque Grande. 
 
 

• 20 de agosto de 1992 RESERVATÓRIO DO JARDIM FORTALEZA 
O Bairro do Jardim Fortaleza até 20 de agosto de 1992 era 

abastecido com água provinda de diversas minas de água existente na 
região.  

As águas das minas eram dirigidas a dois reservatórios com 
capacidade total de 50.000 litros, sendo que eram desinfetadas com 
hipoclorito de sódio e depois bombeadas diretamente na rede de 
distribuição. 

Atualmente a estação elevatória do Fortaleza e as minas de água 
estão desativadas, tendo em vista que o abastecimento é feito através de 
um reservatório de aço com 500.000 litros, cuja água provém da Estação 
de Tratamento de água do Tanque Grande.  

Foram executadas adutoras de recalque de 200mm de ferro fundido 
K-9 e executada com rede de distribuição de PVC DEFOFO de 200mm. 
 
ETA Tanque Grande 
Sedes do SAAE: av. Esperança 
Sede do SAAE na rua Capitão Gabriel 
Sede do SAAE em Vila Augusta 
1988 Sede do SAAE na av. Tiradentes 
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Reservatório da  Cecap 
Reservatório de concreto armado, semi-enterrado com cobertura 

plana em laje nervurada com diâmetro interno de 35,70 metros e altura de 
5,00 metros. Volume de 5.000 m3. Nível mínimo de 759,00m e nível máxima 
de 764,00 m feito no governo do Interventor Federal Jean Pierre Hermam 
de Moraes Barros para atender o Parque Cecap para abastecer os prédios 
sem reservatórios domiciliares.  

Estava previsto mais um reservatório de 5.000m3 mas não foi 
construído, pois o projeto do parque Cecap foi interrompido. Houve 
mudança do projeto original previa uma estação elevatória enterrada e um 
reservatório que ao invés de reservar água, reservava concreto, em forma 
de taça. 

Mudamos o projeto do arquiteto Artigas, com o seu consentimento. 
 
BOOSTER DO JARDIM CITY  

Com o objetivo de abastecer a Gleba 2 do Parque Continental, houve 
necessidade premente de ser construído um Booster no Jardim City. 

O Booster do Jardim City capta a água potável da adutora de 400 mm 
provinda da Estação Elevatória de Gopouva e recalca esta água para as 
partes  altas do Parque Continental, ou seja a Gleba 2. 

O Booster do Jardim City possui dois motores de 20 HP com 3.500 
RPM com altura manométrica de 91 metros de coluna de água, vazão de 
32,4 m3/hora. 

O Booster do Jardim City abastece cerca de 18.000 metros de rede 
de água na gleba 2 do Parque Continental. A obra encontra-se em pleno 
funcionamento. 

Na região abastecida pelo Booster do Jd. City existe um mini-booster 
em trecho da rede de recalque. 

No futuro o Parque Continental será abastecido pelo Sistema Cabuçu. 
 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR  ITAQUAQUECETUBA 

Guarulhos tem bairros bem afastados das adutoras de rede de 
distribuição de Água potável, a primeira solução seria a construção de  
poços artesianos.  
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Assim foram construídos dois poços artesianos, sendo um na Cidade 
Aracília e outro no Jardim Álamo, sendo que os dois poços artesianos, não 
produziram nenhum volume de água.  

Daí partiu-se para outra solução, que seria através de convênio com a 
SABESP, bem como o SAAE retirar a água potável que chega ao município 
de   Itaquaquecetuba. 

Até meados de 1995 a água chegará de Itaquaquecetuba até 
Guarulhos.  

Até fins de 1996 a água virá à divisa de Guarulhos, fornecendo 89 l/s 
na primeira etapa e 240 l/s na segunda etapa.  

A adutora que ligará o reservatório de água de Arujá até Guarulhos, 
terá diâmetro de 500mm e comprimento de 6,5 km em custo estimado de 
U$2,8 milhões. 

Está previsto também a perfuração de 15 poços artesianos para 
produzir 90 (noventa) litros/segundo à região de Bonsucesso. 
 
1992 Guarulhos consegue por 30 anos o Tanque Grande, Cabuçu e 
Barrocada. 
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     ETA Cabuçu 
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   ETA Tanque Grande 
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  Reservatório de aço do Taboão com 10.000m3 
 

 
Reservatório do Jardim Angélica no bairro dos Pimentas com 5.000m3 
feito em concreto armado. 
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Reservatório do Jardim Lenise- Primeiro reservatório de aço do Brasil para 
uso em água potável. 
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Os dois reservatórios do Jardim Lenise feitos em aço. Foram os primeiros 
reservatórios de aço a serem usados com água potável. 



PRIMEIRO CARRO OFICINA DO SAAE 
 

 
 
 
Foto do primeiro carro oficina do SAAE tirada no SAAE da Av. 
Nossa Senhora dos Homens com Av. Esperança- Centro de 
Guarulhos no local onde era o antigo depósito de materiais da 
família Trotta. 
 Havia o lugar  para as ferramentas e outro para os 
funcionários. Notar que era fechado.  
 Notar no caminhão perto da porta o símbolo “positivo” do 
prefeito Waldomiro Pompêo. 



BARRAGEM PAIVA CASTRO 
 

 
Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz da Barragem Paiva Castro 
durante visita. 
 
 

 
Foto tirada pelo engenheiro Plínio Tomaz durante visita ao 
reservatório da Barragem Paiva Castro. 



 
 

Foto da barragem Paiva Castro durante a construção. 
 
 Poucos sabem, mas foi o engenheiro civil Paiva Castro do 
antigo DAE- Departamento de Águas e Esgotos do Estado de São 
Paulo quem criou o sistema Juqueri que depois foi mudado para 
sistema Cantareira. 
 Como membro do conselho estadual de águas e esgotos do 
Estado de São Paulo, tinha uma copia e cheguei a estudar o projeto 
original que tinha vazão máxima de 22m3/s. Mais tarde quando 
foram feitos os empréstimos com os bancos americanos tiveram que 
aumentar a vazão para 33m3/s para a viabilização da obras.  
 Foram feitas ligeiras alterações, mas o projeto perdeu um 
pouco da segurança no fornecimento.  
 Todos sempre se recordam das barragens que ficam secas do 
sistema Cantareira, como se os engenheiros não fossem capazes de 
prevenir tais secas. 



ETA DO GUARAU 
 
 
 
 
 

 
Foto da ETA Guarau durante uma visita que o engenheiro Plínio Tomaz fez 
durante a construção da mesma. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 A ETA Guarau que trata as águas do sistema Cantareira, tem 
capacidade para 33m3/s. Acompanhei todas as fases da construçao da 
mesma. 
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Amizade 
 
 

Quando era jovem ia sempre à biblioteca circulante de Guarulhos 
localizada junto a antiga Prefeitura Municipal de Guarulhos (PMG) na rua 
Felício Marcondes com a rua 7 de setembro no centro de Guarulhos. 

A bibliotecária era a dona Áurea.  A biblioteca tinha sido fundada 
pelo dr. João Ranalli e pelo dr. Mário Boari Tamassia. Na biblioteca 
circulante se escolhia o livro, levava para casa, lia e depois devolvia. Lá 
conheci um leitor assíduo chamado Roberto Carilo. Uma vez o mesmo me 
presenteou com um livro de poesias de Catulo da Paixão Cearense, que eu 
conservo guardado até hoje. 

No livro havia poesias interessantes, uma delas, era de um flecha que 
subia ao ar e se esquecia de que uma corda a havia lançado ao alto. De modo 
geral assim são os homens, esquecem-se de quem os ajudou.  

O dr. Newton de Oliveira Evans é meu amigo desde a infância. Ele e o 
seu pai o sr. Heraldo Evans é que me arranjaram  o primeiro emprego na 
Prefeitura Municipal de  Guarulhos junto ao prefeito Waldomiro Pompêo. O 
sr. Heraldo Evans foi o maior administrador público que já conheci e 
sempre me dava conselhos. Uma vez lhe perguntei o que podia fazer para 
ser um grande administrador como ele e disse: 

-Você será um grande administrador no dia em que aprender a dizer 
não. Somente anos mais tarde é que entendi o que o sr. Heraldo Evans 
queria dizer. 

Na Prefeitura conheci pessoas importantes e inteligentes como o 
arquiteto Hércules Priori, o Waldomiro Zanardi, advogado Cotrim e outros. 
A ABES- Associação Brasileira de Engenharia acabara de ser fundada em 
1966. 

O DAE fazia obras em todos os municípios da região metropolitana de 
São Paulo, daí Guarulhos, Santo André, São Caetano e São Bernardo terem 
representantes no Conselho Estadual de Águas e Esgotos.  

Na história do abastecimento de São Paulo recordamos que em 1877 
foi constituída a Cia Cantareira de Águas e Esgotos. Em 1893 foi 
rescindido o contrato com a Cia Cantareira e criada a Repartição de Águas 
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e Esgotos (RAE). Em 1954 foi criada a autarquia estadual denominada 
Departamento de Águas e Esgotos (DAE). 

Era o ano de 1967 e o governador era dr. Roberto Costa de Abreu 
Sodré. O Conselho Estadual de Águas e Esgotos era um órgão consultivo do 
governador do Estado de São Paulo e estava colocado na Secretaria de 
Serviços e Obras Públicas. No Conselho participava como membro nato 
sempre o Diretor Geral do Departamento de Águas e Esgotos, além de 
representantes de Guarulhos, Santo André, São Caetano, São Bernardo, 
São Paulo, Escola Politécnica, Federação das Indústrias, Instituto de 
Engenharia, Faculdade de Higiene e Saúde Pública e Secretaria da Saúde e 
Assistência Social do Estado de São Paulo. 

Para se ter uma idéia da importância do Conselho, foi de lá que se 
originou o projeto de criação da COMASP- Companhia Metropolitana de  
água de São Paulo em 1968, que mais tarde se transformou em SABESP. 

Comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Guarulhos em 18 de 
novembro de 1966 e imediatamente meu nome foi indicado para o Conselho 
Estadual de Águas e Esgotos, permanecendo até o seu fim. 

Tinha eu na época vinte e seis anos de idade e recém formado em 
engenharia civil na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Como o maior problema que tinha a prefeitura, o sr. Heraldo Evans 
achava que eu devia tomar conta do abastecimento de água e coleta de  
esgoto sanitário de Guarulhos, pois havia muito a ser feito. 

No Conselho encontrei praticamente meus grandes professores e 
amigos, que muito me ajudaram na criação do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Guarulhos (SAAE). 

Tive a oportunidade de ter ao meu lado o engenheiro José Martiniano 
de Azevedo Netto, que representava a Faculdade de Higiene e Saúde 
Pública e dr. José Augusto Martins, que representava o Instituto de 
Engenharia. Tempos depois o engenheiro Cláudio Jacoponi passou a fazer 
parte do Conselho substituindo o prof. José  Augusto Martins. 

Conheci o engenheiro Victor Oscar de Seixas Queiroz que era 
Diretor Geral do Departamento de Águas e Esgotos (DAE).  

A Escola Politécnica da USP tinha como representante o engenheiro 
Paulo de Menezes Mendes da Rocha. De Santo André conheci o engenheiro 
Walter Tallia; de São Bernardo o engenheiro Brasílio Prieto; de São 
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Caetano o Eng José Salvatore Neto e de São Paulo o engenheiro Nilson 
Calamita. Da Secretaria da Saúde conheci o engenheiro Luiz Gonzaga 
Junqueira de Aquino. Da Federação das Indústrias conheci o sr. Mario 
Pugliese, famoso na época. 

O presidente do Conselho de Águas e Esgotos era nomeado pelo 
governador. Foram presidentes o engenheiro Haroldo Jezler, engenheiro 
Júlio Cerqueira César.  

Tive muitas amizades com engenheiros do DAE que muito me 
ajudaram como o Walter Jacomo Toniolo e engenheiro Luiz Augusto de 
Lima Pontes que eram respectivamente o primeiro e segundo substitutos do 
Diretor Geral Abrahão Fainzilber. 
 
Luiz Augusto de Lima Pontes 

Um dos grandes incentivadores da criação da COMASP e que queria 
mudanças nos sistemas de águas e esgotos do Brasil era o engenheiro Luiz 
Augusto de Lima Pontes. O mesmo tinha voltado de Chicago e fazia 
palestras de como deveríamos se estruturar para criar uma grande 
companhia como os americanos que isto levaria tempo e que porém nos 
disporíamos de pouco tempo.  

O dr. Lima Pontes trouxe da OPS (Organização Panamericana da 
Saúde) em 1968 um grupo de pessoal especializado em São Paulo. Falavam 
em espanhol e deram um curso fantástico. No curso estavam todos os 
presidentes das autarquias estatais do Brasil e somente duas pessoas de 
municípios, um de Campinas e eu de Guarulhos. No curso aprendemos a 
utilização da informática, almoxarifado, planejamento, manutenção 
preventiva etc. Estudei tanto o assunto da manutenção preventiva com o 
pessoal da OPS que depois passei a dar aulas e cursos sobre o assunto. 

O dr. Lima Pontes trouxe também da OPS o engenheiro colombiano 
Bernardo  Gomes Moreno, que era um dos maiores técnicos da América 
Latina em hidrômetros no que se refere a oficina de reparos e técnica de 
medição. O prof. Gomes Moreno ficou alguns meses em São Paulo na oficina 
de hidrômetros do DAE, pesquisou os hidrômetros nacionais e apresentou 
os resultados ao Conselho Estadual de Águas e Esgotos. Aprendi muito. 

Soube bem mais tarde, que o dr. Lima Pontes se aposentou da Sabesp, 
não fizeram festa e nenhuma despedida digna do que ele fez para o Brasil 
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em Saneamento. Nunca  o mesmo ganhou o premio “Professor Azevedo 
Neto”. 

 
Abrahão Fainzilber 

O dr. Abrahão Fainzilber era judeu, engenheiro civil e sanitarista 
formado em Pernambuco “onde o rio Capibaribe e o Beberibe se unem para 
formar o oceano Atlântico”, como ele sempre dizia. Nunca vi uma pessoa 
tão bem intencionada. Um seu irmão tinha morrido de doença de veiculação 
hídrica e ele prometera dedicação total a engenharia sanitária. Não se 
conformava com a idade média do Nordeste que era muito baixa na época. 

Trouxe um colega de Pernambuco que morreu de tanto trabalhar nas 
obras de manutenção do Departamento de Água e Esgoto.  

O dr. Abrahão me ensinou como fazer um cadastro sem ter 
praticamente nada. Implantei o sistema de computação baseado nas idéias 
de cadastro do dr. Abrahão.  

O dr. Abrahão queria fazer manutenção da ETA da Boa Vista, onde 
vez em quando morria alguém, pois não havia nenhum sistema de segurança. 
Cheguei a fazer uma vistoria daquela ETA como membro do Conselho e 
fiquei impressionado com o abandono. O dr. Abrahão queria reformar todas 
as ETAs de São Paulo e acabou tendo confrontos com o Secretario dos 
Serviços e Obras Públicas engenheiro Eduardo Riomey Yassuda. O dr. 
Yassuda queria obras novas e não fazer manutenção. Do confronto, o dr. 
Abrahão foi despedido. Disseram no começo que o dr. Abrahão estava 
doente. Depois falaram que a doença era Yassudite e depois despediram 
descaradamente e injustamente o dr. Abrahão. 

Anos mais tarde o dr. Abrahão foi Diretor da Cetesb e mandou me 
chamar, pois terminaram um estudo encomendado pelo poderoso BNH 
(Banco Nacional da Habitação) sobre hidrometração para o governo federal  
no plano denominado PLANASA (Plano Nacional de Saneamento criada em 
1968) e queria a minha opinião. Foi conversar com ele na Cetesb (Centro 
Tecnológico de Saneamento Básico) e imediatamente abriu um livro, recém 
impresso e pediu para eu ler. 

Quando comecei a ler disse: 
-Mas dr. Abrahão, isto que está escrito aqui fui eu quem escrevi. 

Como o sr.   conseguiu este trabalho?  
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-Tenho muitos amigos e eles conseguiram a sua pesquisa sobre perdas 
d’água e coloquei neste livro e queria fazer algumas perguntas, disse o dr. 
Abrahão. 

-Primeiramente, dr. Plínio quem deu a idéia para fazer esta pesquisa? 
Você sabia que até hoje no Brasil existe somente amostragem? O que você 
fez com todo o universo de dados com hidrômetros é inédito. Queremos 
saber se você acha que deve hidrometrar 100% ou não, pois temos que 
fazer o relatório final para entregar ao BNH. 

Expliquei para o dr. Abrahão, que através da leitura de livros tive a 
idéia da pesquisa de “Perdas da Água” e que cheguei a trabalhar muitas 
vezes em sábado e domingo em minha casa. Quanto a opinião de 
hidrometração a idéia era 100%: não devia haver nenhuma ligação de água 
sem medidor. 

O dr. Abrahão depois deste contato me convidou a dar aulas na 
Cetesb como consultor sobre diversos assuntos entre eles manutenção 
preventiva e emergência onde usaria as idéias novas da OPS. Lembro que 
foi feito um curso especial na Cetesb para os diretores e pessoas 
importantes da  Sabesp e eu fui convidado para dar aula, ao lado de 
professores importantes como dr. Azevedo Neto. Cheguei inclusive a dar 
curso na CAGECE no Ceará. Na época era professor assistente de 
Hidráulica Aplicada na Fatec em São Paulo. 

 
  

José Martiniano de Azevedo Netto 
 O dr. Azevedo Netto naquela época já era uma grande autoridade em 
saneamento no Brasil.  
 Certa vez o dr. Azevedo Netto soube de um detalhe no tratamento de 
água que descobriram em Buenos Aires na Argentina. Pegou o avião, viu, foi 
a um cinema e voltou para o Brasil. 
 Lembro que ele foi à Rússia ver o  funcionamento dos filtros russos e 
depois relatou para o Conselho. Em 1969 publicou em português sobre a 
técnica dos filtros russos, ou seja, os clarificadores de contato. Todas 
estas viagens eram feitas com seus próprios recursos. Uma vez o dr. 
Azevedo Netto foi a Guarulhos visitar o nosso sistema integrado de 
leitura, emissão de contas de água feito por computador eletrônico. 
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 Contratei a firma Planidro – Engenharia, Consultoria Ltda que era dele 
e tinha outros sócios como o professor Martins, dr. Max Lottar Hess e 
outros, para fazer vários projetos para o SAAE de Guarulhos. 
 O dr. Azevedo Neto nasceu em 1918 na cidade paulista de Mococa. 
Formou-se na Politécnica de São Paulo em engenharia civil em 1942 e 
começou a trabalhar no Departamento de Águas e Esgotos. Disse-me uma 
vez no Conselho, que o seu primeiro projeto foi o de sistema de 
abastecimento de água do Ururuquara em Guarulhos. A adutora de 200mm 
era para ser de ferro fundido, mas era época da guerra (1939-1945)  e os 
tubos foram feitos de fibrocimento. 
 Sempre que encontrava o dr. Azevedo Netto em uma palestra ou 
congresso ele me chamava para conversar. Um dia tinha uma apresentação 
na Sabesp sobre novas tecnologias de tratamento de esgotos domésticos. 
Um dos assuntos era “disposição no solo”. 
 Antes de começar a palestra ele disse:  

-Visitei a Austrália e os melhores resultados para disposição de 
esgotos no solo foram para declividade de 4%.  

Os engenheiros da Sabesp descreveram toda as declividades e no 
final anunciaram que o melhor resultado era declividade de 4%. 
 Uma outra vez encontrei o dr. Azevedo Netto  na Sabesp onde seria 
anunciada a  alternativa escolhida para o tratamento de esgotos na área 
metropolitana de São Paulo. Havia uma quantidade enorme de técnicos para 
ouvir a novidade. 

-Vi em Washington, disse Azevedo, a melhor alternativa é o túnel que 
leva direto os esgotos da Região Metropolitana de São Paulo ao Oceano 
Atlântico, mas as empreiteiras escolheram a alternativa número tal. 

Os engenheiros da Sabesp discorreram sabiamente uma hora ou mais 
e no final apresentaram como a melhor alternativa aquela que ele já sabia 
em Washington, pois o dr. Azevedo Netto era assessor do Banco Mundial e 
qualquer dinheiro para os paises da América Latina passava por ele.  

Cheguei a vê-lo na firma Planidro, falando em inglês e espanhol com 
pessoas importantes do Banco Mundial, Organização Panamericana da 
Saúde e outras. 
 Lembro que uma vez o dr. Azevedo Netto disse que os americanos 
estavam abandonando totalmente tudo que era amianto. Até vaso de flor da 
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secretaria não é mais amianto ele  enfatizou. Com esta informação comecei 
a trocar cerca de 15km de redes de cimento amianto de Guarulhos da Vila 
Rosalia substituindo por tubos de ferro fundido. Somente mais tarde é que 
chegou ao Brasil os problemas do uso do cimento amianto. 
 Estava em um Congresso da ABES na Bahia em 1971 quando o dr. 
Azevedo Netto me pegou pelo braço e me conduziu a um local onde estava 
sentado um americano com uma mesa na frente e uma cadeira vazia. Sente 
ai, disse o Azevedo e fique sócio da AWWA (American Water Works 
Association), a Associação de água mais velha do mundo, pois existem 
assuntos que demoram 10 anos para ser traduzido para o português e tem 
outros que nunca serão traduzidos. Desta maneira você ficará sempre 
atualizado. Mais tarde um grande amigo engenheiro José Eduardo me 
incentivou para ser sócio da IWA (International Water Association) com 
sede em Londres. 
 Uma vez o dr. Azevedo viu num jornal de São Paulo que a Sabesp iria 
construir um túnel em um local de São Paulo. Foi então falar com o diretor 
da Sabesp responsável pela nova construção e mostrou que ao lado já 
existia um túnel antigo feito pelo DAE. A Sabesp mandou uma  
retroescavadeira e facilmente achou o túnel desconhecido. 

-O Brasil é assim Plínio, não tem memória, esquecemos de tudo 
facilmente.  

Mais tarde um engenheiro da Sabesp pesquisando a Estação 
Elevatória a vapor do reservatório do Engordador, escreveu para a 
Inglaterra e recebeu copias das plantas do projeto de aproximadamente 
1872. 

Quando estudava na Poli em São Paulo, os livros de hidráulica eram 
dos engenheiros portugueses e do dr. Lucas Nogueira Garcez. Embora 
formado na Poli o dr. Azevedo Netto lecionava na escola Mackenzie de 
engenharia civil.Todos tinham os livros do Azevedo Neto, mas ninguém 
citava em  nenhum trabalho. Havia na época uma rivalidade boba entre a 
Poli e o Mackenzie. 

O dr. Azevedo Netto foi a Moscou na Academia de Ciência da  Rússia  
para o lançamento do seu livro de Hidráulica que tinha sido traduzido para 
a língua russa. Existe um outro livro do dr. Azevedo Neto,  não publicado na 
língua portuguesa, mas que foi lançado na China. Quase ninguém sabe, 
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mesmo até hoje o sucesso que o dr. Azevedo Neto teve na Rússia e na 
China. 

Uma grande celeuma que houve foi a respeito da escolha do 
tratamento de esgotos sanitário por “lodo ativado”. Houve inclusive um 
grande processo judicial feito em São Paulo, onde existe parecer do 
Azevedo Netto. Mesmo sendo desprezado por alguns políticos o Azevedo 
Netto é quem defendeu o processo do lodo ativado trazendo inclusive 
consultores internacionais. Leia o “Livro Branco” e você vai entender a 
discussão do lodo ativado, disse-me o dr. Azevedo Netto. O processo 
judicial foi transformado em um livro de cor branca e que se acha somente 
na biblioteca da Cetesb na rua Costa Carvalho em Pinheiros. Li o livro. 

-Porque escolher o “lodo ativado”, perguntei ao Azevedo Netto, não 
há uma solução que use menos energia. 

-Para falar a verdade existe, mas o volume de tratamento é tão 
grande que não existe experiência em outros paises, respondeu dr. 
Azevedo Neto. O lodo ativado é o processo, que embora gaste muita 
energia, há experiência comprovada e os Bancos  financiam. 

O dr. Azevedo Neto tinha razão, pois cheguei a acompanhar um 
destes planos milagrosos de tratamento que era transformar grande parte 
da Billings numa enorme lagoa de estabilização. Parece que o dr. Benoit 
Almeida Victoretti tinha feito uma lagoa em Taubaté ou São José dos 
Campos e tinha dado certo. Daí colocaram a idéia da enorme lagoa, quando 
alguém perguntou se existia uma lagoa grande e funda  como seria a lagoa 
de estabilização da Billings. Ninguém sabia a resposta e acabou mais um dos 
grandes planos de tratamento de esgotos. Cheguei a ver os projetos no 
DAE. Um dia fui visitar a famosa lagoa do dr. Benoit que saia em todos os 
livros da época e me mostraram uns buracos cheio de vegetação e tudo 
abandonado. O interessante é que vários cursos que fiz e muita coisa que 
lia na época citava as lagoas de estabilização do Benoit, mas elas já não 
existiam. No DAE cheguei a ver os famosos planos diretores um deles 
chamado Greeley & Hanzen (1952-1953) , outro o Plano Hazen & Sawyer 
(1965-1967).  
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Walter Jacomo Toniolo 

O dr. Toniolo  mostrou  as suas idéias a respeito das contas de água e 
conversei inúmeras vezes sobre uma nova maneira de se fazer as contas de 
água e esgotos sanitários usando computador eletrônico. Ele abriu as 
portas de todas as informações que precisava junto ao DAE, São Paulo 
Light e serviço de água e esgoto de Campinas. Tive a sorte de ser a 
primeira turma do Brasil a aprender em 1962 na Politécnica de São Paulo a 
linguagem Assembler e Fortran para computador eletrônico de grande 
porte. Usamos um IBM 1620 com entrada de dados em cartões perfurados. 

 Em 1968 apresentei no Congresso da ABES um trabalho denominado 
“Planejamento Integrado de leitura, entrega de contas e controle de 
contas de água e esgoto sanitário”. O truque era simples. Deveríamos usar 
o computador para fazer as contas, controlar o lançado, arrecadado enfim 
todos os detalhes do sistema.  O interessante é que havia vários municípios 
que usavam o computador para  imprimir somente não fazendo outros 
controles necessários a contabilidade e ao controle de consumo. 

Antes de lançar o meu trabalho sobre este novo sistema de emissão 
de contas de água, vieram dois engenheiros de São Paulo e me convidaram 
para ser sócio de uma firma que faria estes serviços e me solicitaram para 
publicar somente alguma coisa e esconder as informações importantes. Não 
aceitei a sociedade e publiquei tudo. 

 Implantamos o sistema de contas de água e esgotos em Guarulhos e 
imediatamente varias cidades do Brasil adotaram as nossas idéias. 

O dr. Toniolo juntamente com o dr. Lima Pontes, formavam uma  dupla 
importantíssima para o saneamento no Brasil.  

Lembro quando o Toniolo era Diretor Geral do DAE e foi aos Estados 
Unidos, viu que não existia em nenhuma cidade, alguém  tão jovem quanto 
ele para dirigir um serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto. 
Somente no Brasil que era um pais novo, isto seria possível, disse o Toniolo. 
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Paulo de Menezes Mendes da Rocha 

O dr. Paulo Menezes Mendes da Rocha era idoso quando cheguei ao 
Conselho em 1967. Lembro que uma vez ele trouxe umas revistas 
americanas que tratavam sobre energia nuclear e comentou que o seu preço 
não abaixaria mais do que tinha sido atingido, pois se pensava na época que 
a energia nuclear iria superar  facilmente todos os outros tipos de energia 
com seus custos muito baixos. Não entendi a importância que isto tinha na 
época. 

Quem localizou a barragem de Itaipu no rio Paraná foi o dr. Paulo 
Menezes Mendes da Rocha e foi o professor Kokei Uehara quem calculou a 
potencia hidrelétrica. O prof. Kokei disse que o maior engenheiro que ele 
viu em toda a sua vida foi o professor Paulo Menezes Mendes da Rocha e 
que o problema de localizar o local de construção, além de técnico era 
político, pois envolvia três paises: Brasil, Paraguai e Argentina. O prof. 
Kokei disse que o prof. Paulo foi incisivo e categórico e foi apoiado por 
todos. 

No dia 15 de janeiro de 1969 tive a oportunidade em reunião do 
Conselho Estadual de Águas e Esgotos na rua Riachuelo 115  4º andar de 
participar da homenagem ao professor Paulo Mendes da Rocha onde 
estavam o secretario de Estado dr. Eduardo Riomey Yassuda e todos os 
elementos do Conselho e do DAE. 
 
Brasilio Prieto 

O dr. Brasilio Prieto era secretario de obras de São Bernardo e teve 
vários processos  do regime militar  de 1964, devido a um prefeito  antigo e 
famoso na época que mandava em todos os municípios da região do ABC 
especialmente Santo André e São Bernardo. Seu nome era dr. Lauro 
Gomes,  

 Em Guarulhos conheci o dr. Tito Costa, advogado do prefeito 
Waldomiro Pompêo numa ação de cassação. O dr. Tito Costa estava 
defendendo o dr. Brasilio Prieto na época, conseguindo que o mesmo não 
fosse preso.  Sempre que o dr. Tito Costa vinha a Guarulhos o prefeito 
determinava que eu fosse almoçar com o mesmo, o que fazia com prazer 
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pois o dr Tito Costa era um gênio em direito e me ensinava muito a respeito 
de lei. 

Aquele prefeito do ABC famoso  era-lhe atribuído varias histórias. O 
Brasilio tinha me dito que havia um Posto de Gasolina localizado num 
esquina de São Bernardo e que o proprietário não gostava do prefeito e o 
prefeito mandou que fosse feito galeria nas duas ruas em frente ao Posto. 
Deste modo ninguém entrava no Posto de Gasolina. Quando as obras 
estavam quase prontas, o prefeito chegou mandou desmanchar tudo e 
começar novamente. O dono do Posto de Gasolina estava indo a falência, 
não agüentou e foi fazer as pazes com o prefeito e no mesmo dia taparam 
todas as valas da galerias imediatamente. Por ai se pode ver o que o 
secretario de obras passava. 
 
 
Walter Tallia 

Fui com alguns engenheiros da PMG para Santo André conversar com 
o dr. Walter Tallia. Ele tinha pavimentado varias ruas com uma argila onde 
se adicionava um produtos químicos e vi que o resultado foi excelente. O 
dr. Walter Tallia tinha trazido a idéia da Itália onde funcionava muito bem, 
pois depois de um tempo se poderia praticamente colocar a capa asfáltica 
em cima e já experimentado em Santo André com sucesso total.  

Entusiasmado levei o dr. Walter Tallia para conversar com os 
engenheiros responsáveis pela secretaria de obras de Guarulhos e fizemos 
uma experiência em varias ruas do Jardim Vila Galvão. Na primeira chuva 
que caiu  os carros patinavam tanto, pois a argila ficou vítrea e foi um 
fracasso total. Passamos a motoniveladora e escarificamos tudo. 
Desistimos da experiência sem saber exatamente o que não deu certo. 
 
Haroldo Jezler 

O dr. Haroldo Jezler foi presidente do Conselho de Águas e Esgotos 
e depois passou a ser o primeiro presidente da Comasp que mais tarde 
passou a ser chamada de Sabesp. Era um homem muito experiente e um 
grande professor. 
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Victor de Seixas Queiroz 

Foi Diretor Geral do DAE e foi demitido quando houve uma 
calamidade no abastecimento de água devido a problemas de caminhões 
tanque. Lembro que ele comandava as obras da CEON- Comissão Especial 
de Obras Novas do DAE era o dr. Victor. Ele tinha conseguido um recorde 
mundial em perfuração de túneis em pedra com o Sistema Juqueri que 
depois passou a se chamar de Sistema Cantareira. Poucos sabem, mas quem 
começou o Sistema Cantareira foi o Departamento de Águas e Esgotos e 
não a Sabesp como muita gente pensa. 

Foi muito elogiado no Conselho pela sua capacidade, mas  não era 
político e logo o derrubaram do poder. Lembro em um congresso da Abes 
que estava conversando com o dr. Victor e ele não conseguia que ninguém  
enxergasse o que estava acontecendo com a poluição da  represa Billings e 
do Guarapiranga. Ele falava, falava e ninguém lhe dava ouvido. 

O dr. Victor era um pesquisador. Lembro que estava pesquisando 
porque alguns poços de visita de esgotos são sempre abertos e ele 
verificara nos relatórios antigos que muitos poços nunca foram abertos. 
Porque? ele me perguntava. Não sei se ele achou a resposta que ele queria. 

Uma discussão na época foi o porquê da escolha do Sistema 
Cantareira e não outro sistema que era mais barato e mais rápido. Ninguém 
soube responder e jogaram a culpa no falecido governador Adhemar de 
Barros. Foi ele quem mandou fazer o Sistema Cantareira e todos ficaram 
quietos e nunca mais se tocou no assunto. Foi uma boa jogada, jogaram toda 
a responsabilidade na pessoa morta. 
 
Júlio Cerqueira César Neto 

Foi também no Conselho que revi o dr. Júlio, que fora professor na 
Politécnica. O dr. Júlio sempre foi uma figura muito simpática. Uma noite 
deu uma aula para o Centro de Engenharia Civil (CEC) para os futuros 
formandos, sobre  cálculo de sistema de galerias de águas pluviais. Fez uma 
apostila e distribuiu gratuitamente a todos os alunos e nos ensinou um 
monte de dicas. Mais tarde foi um dos donos da firma de consultoria 
Planasa (não confundir com Plano Nacional de Saneamento-Planasa) junto 
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com dr. Thierry Celso de Resende e contratei  a sua firma  para vários 
projetos no SAAE de Guarulhos. 

Em 1971 em um Congresso da ABES em Salvador, Bahia vi pela 
primeira vez o dr. Júlio nervoso.  Tinham roubado o original do seu trabalho  
que iria apresentar no Congresso. O trabalho estava na sede do Congresso 
e os estudantes baianos muito ávidos por aprenderem, entraram nas salas e 
levaram tudo o que existia de trabalhos impressos.  

Lembro que estava numa sala quente e sem ventilação no Teatro 
Carlos Gomes ouvindo uma apresentação de um trabalho, quando entrou um 
grupo enorme de estudante para pegar os trabalhos que estavam na mesa 
do palestrante, derrubaram cadeiras, pessoas que estavam sentadas, saiu 
briga e acabou a palestra. Isto aconteceu nos primeiros dias e depois o 
pessoal se acalmou. 
 
José Augusto Martins 

O dr. José Augusto Martins era professor na Escola Politécnica. Fiz 
depois alguns cursos de pós graduação na Poli com o mesmo.  

Estava uma vez assistindo uma das suas aulas de pós graduação 
quando um  amigo o engenheiro Isaac Zingerevitz não entendendo o que o 
dr. Martins estava fazendo na lousa disse: 

-Professor, não estou entendendo nada. Está tudo errado o que  sr. 
está fazendo. 

O professor Martins ficou vermelho, parecendo que ia dar um enfarte 
nele e bem nervoso ele disse  em voz bem  alta: 

-Vou mostrar que você não sabe nada de hidráulica. Não sabe o 
teorema fundamental da hidráulica que é o teorema de Bernouilli. 

Imediatamente começou a explicar tudo novamente aquele monte de 
fórmulas matemáticas e conseguiu explicar que o Isaac não sabia o teorema 
de Bernouilli.  

Ficamos todos envergonhados e abaixamos a cabeça quando ele 
acabou a demonstração e olhou para nós. Na verdade ninguém estava 
entendendo nada. Eu também não tinha entendido nada e não estávamos 
vendo como funcionava naquele caso o teorema de Bernouilli.  

O que o Isaac fez foi de ser muito ríspido, pois poderia dizer que não 
entendeu, mas não dizer que tudo estava errado. 
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José Salvatore Neto 

Era representante do município de São Caetano e tinha uma firma de 
engenharia cujo sócio era o dr. Otacílio Alves Caldeira. Em contato com os 
sócios soube que tinham executado a estação elevatória da Via Dutra  que 
ficava junto a oficina de hidrômetros do SAAE. A água vinha da ETA do 
Tanque Grande por gravidade, caia numa caixa e era bombeada para os 
reservatórios elevados da Ponte Grande e de Gopouva com desnível 
aproximadamente de 60metros. 

Quando comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Guarulhos em 
1966 a elevatória já funcionava. Uma vez fui verificar se as válvulas 
antigolpes de aríete estavam funcionando. Não estavam. 

Constatei alarmado que as válvulas estavam com defeito. Os 
equipamentos de pressão funcionavam perfeitamente e os funcionários 
tomavam todos os cuidados possíveis, mas a válvula era inútil. Conversei 
com o dr. Otacílio e lhe perguntei o que fazer: se não está dando problema, 
não mexa em nada e continue o bombeamento normalmente, ele me disse. 
Foi o que eu fiz e nunca tive problema com aquela válvula antigolpe. Mais 
tarde a obra foi abandonada devido a mudança no sistema de distribuição 
de água potável de Guarulhos. 

Uma vez num sábado estava num curso na Cetesb e estava 
conversando com o dr. Otacílio Alves Caldeira e com o engenheiro Ataulpho 
dos Santos Coutinho, presidente da CEDAG (Companhia Estadual de Águas 
da Guanabara).  

O dr. Ataulfo contava um problema serio que estavam enfrentando no 
Rio de Janeiro. Transferiram uma favela para um conjunto de prédios de 
maneira que os moradores passaram para residir em apartamentos 
individuais. Os problemas que eles estavam tendo eram inimagináveis, pois 
alguns  transformaram o banheiro em dormitório e consumo de  água dos 
prédios era absurdamente grande. Somente a medição individual, isto é, 
hidrômetro em cada apartamento resolveria a questão, salientava 
enfaticamente o dr. Ataulfo Alves Coutinho.  

Entendi o que ele queria dizer e imediatamente pus em prática. 
Conversei com os arquitetos e engenheiros que estavam construindo o 
Conjunto Zezinho Magalhães Prado atual Parque Cecap em Guarulhos, 
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contei-lhe a experiência do Rio de Janeiro. Riram de mim, dizendo que 
estava preocupado com detalhes enquanto que eles estavam fazendo uma 
cidade de 55.000 habitantes. Começaram a construir então os 1800 
apartamentos com ligações coletivas de 30unidades e 60 unidades. A 
confusão foi tanta que o arquiteto Vilanova Artigas mandou me chamar e 
pediu a sugestão de como evitar o problema. Daí nasceu a primeira medição 
individual no Brasil com os 2.880 apartamentos construído em 1970. Os 
hidrômetros eram instalados em um cavalete prateleira com 3 (três) 
unidades e daí subia por gravidade para três apartamentos, pois o 
abastecimento de todos os prédios vinha de um reservatório distante e 
num ponto elevado com 5.000m3 de capacidade.  Deu certo. A economia de 
água que obtivemos foi de 15% comparada com a média das ligações 
coletivas, não era muito, mas se fazia melhor a justiça social, pagando mais 
quem consome mais. 

O dr. Otacílio Alves Caldeira foi o primeiro presidente da CETESB, 
que era então chamada a Casa do Saneamento. Muitos livros e cursos foram 
feitos na época. Ficava impressionado com a agilidade do dr. Otacílio na 
feitura dos cursos e na sua preocupação com o treinamento do pessoal 
querendo  de alguma maneira mudar o Brasil. Vinham engenheiros e 
técnicos de todo o Brasil. 

Uma vez o dr. Otacílio convidou-me para escrever um livro sobre 
Manutenção de Água e Esgoto e como não tinha tempo e nem experiência 
suficiente sobre o assunto, recusei. Mais tarde através de um esforço 
enorme o dr. Otacílio construiu o  prédio da Cetesb que fica na rua 
Frederico Herman Junior. Convidou-me por diversas vezes para ocupar uma 
diretoria, porém não aceitei. Estive na inauguração do prédio e estava o 
governador do Estado de São Paulo. No dia seguinte, saiu uma portaria e 
todos foram demitidos. Cumpriu-se assim a famosa “Lei de Parkinson”, isto 
é, quem constrói não habita.Vi a aplicação da lei de Parkinson em Guarulhos, 
quando um diretor estava construindo a sede nova do SAAE. Quando 
estava pronta foi demitido. 

Em conclusão aprendi muito com as pessoas citadas e com outras que 
não lembro o nome. Muitas vezes um simples funcionário nos dava uma 
orientação importante. O importante é saber agradecer a Deus por ter 
encontrado todas estas pessoas. 



 
 
INTERVENTORIA EM GUARULHOS NO ANO DE 1971 

Interventor: dr. Jean Pierre Herman de Moraes 
Barros 

 
 
Foto de licitação pública  em Guarulhos onde aparece o Interventor 
Federal Jean Pierre Herman de Moraes Barros, engenheiro Benoit Almeida 
Victoreti, presidente do FESB- Fomento Estadual de Saneamento Básico, 
que foi meu professor de pós-graduação na Politécnica de “Aspectos legais 
sobre o uso da água”. 
 A pessoa em pé que está ao lado do dr. Jean é Hermano Hering, hoje 
ancora da TV Canal 4 de São Paulo e que na época fazia os press- release 
para os jornais de Guarulhos. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Foto de visita a obras com o Interventor Federal Jean Pierre, Benoit 
Victoreti e Plinio Tomaz visitando obras de esgoto sanitário em 
Guarulhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto do dr. Benoit (FESB) , Plinio Tomaz (SAAE) e Coronel Toledo 
(FESB) 



 
RESERVATORIO DO CABUÇU 

LOCAL: GUARULHOS 
ANO DE CONTRUÇAO: 1905 A 1907 

MATERIAL: CONCRETO 
É A  PRIMEIRA GRANDE OBRA DE CONCRETO DO BRASIL 

 
Foto da barragem arco gravidade de concreto armado do Cabuçu 
construída com cimento vindo da Inglaterra em 1905 a 1907.  
 No ano de 1969 a água praticamente secou e foi usada  a canaleta na 
qual está o falecido engenheiro Luiz Nelson Peppe de Uberaba. 
 Notar a direita que foi quebrada a canaleta para entrar mais água. A 
canaleta vinha por toda a borda da barragem desde a primeira barragem 
que foi feita no Cabuçu. 
 Observar a altura da mira que é de 4m. 
 A canaleta era muito antiga e provinha de uma barragem a montante 
que foi feita antes da que se vê e que fica coberta de água em épocas de 
chuvas. 
 



Cadastro de redes e ligações  
 

Em 1967 não havia um modelo oficial de cadastro de redes e ligações 
de agua e esgoto. 

Examinamos tudo o que existia e fizemos uma apostila sobre 
cadastramento de redes e ligações, fazendo padronizações de peças, 
representações especificas, etc. Estava no Conselho Estadual de Águas e 
Esgotoss e conversei com prof. Dr Julio Cerqueira César Neto que tinha 
sido meu professor na Poli em São Paulo e ele sugeriu que apresentasse o 
que tinha escrito em um dos congressos da ABES. 

Não apresentei, pois continha muitas imperfeições. 
Uma idéia que tivemos na época foi a seguinte: pegamos um mapa na 

escala !: 10.000 da rede de agua de Guarulhos e numeramos os registros 
principais para a operação de redes. 

Com base no numero foi feito o cadastro in loco, colocado caixas de 
registro feitas em concreto. 

Foi elaborada uma pasta onde estavam todos os registros numerados 
e o seu respectivo cadastro. 

Já tínhamos o radio comunicação em todas as viaturas e o mesmo era 
usado constantemente, indicando os registros a serem fechados ou 
abertos. 

O sistema funcionou durante anos e devido as inúmeras mudanças que 
tivemos no SAAE, o sistema foi abandonado e esquecido. 

Lembro que participei de um curso no antigo DAE –Departamento de 
Agua e Esgoto que foi feito pelo OMS- Organização Mundial da Saúde e 
que teve o Jacomo Toniollo e o Lima Pontes como os idealizadores do 
mesmo. 

Fui convidado a participar do curso e lembro que discuti a idéia de um 
cadastro digital com coordenas x e y. Todos deram risada de mim, 
especialmente o superintendente da Bahia, quando soube que no mundo 
somente estavam tentando fazer isto na cidade de Paris. Comentavam que 
o Plinio queria transformar Guarulhos numa Paris. 



Coeficiente C de Hazen-Willians 
 

Em 04 de fevereiro de 1986 fiz uma pesquisa sobre o coeficiente C 
de Hazen-Willians num artigo de Thomas M. Walski denominado “Assuring 
Accurate model calibration” publicado no Journal AWWA de dezembro de 
1985. O texto ensinava como achar na pratica o coeficiente C de Hazen- 
Willians por tentativa e erros. 

As redes no Parque Cecap em Guarulhos são de ferro fundido 
revestido com argamassa de areia e cimento com diâmetros que variam de 
100mm até 600mm 

Peguei os consumos de dezembro de 1985 a fevereiro de 1986  e 
achei 20m3/economia sendo o total de economias de 4.733. Achei a cota 
per capita media de 133 litros/dia x habitante e que acrescendo cerca de 
30% referente as perdas na distribuçao nos dava 173 litros / dia x 
habitante. 

Calculei a rede malhada usando o método de Hardy-Cross na região do 
condomínio Espírito Santo do Parque Cecap. 

Usando os hidrantes para dar descargas em caminhões tanque com 
volume conhecido calculamos as vazões e o abaixamento de pressão e 
achamos o coeficiente C=101. 

A partir daí para 20 anos de uso estimamos o valor C=90 que foi 
adotado desde então. 



 
TERCEIRA SEDE DO SAAE DE GUARULHOS 

LOCAL: AV. GUARULHOS EM VILA AUGUSTA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Foto da sede do SAAE da av. Guarulhos 
 

O ~SAAE teve 4 sedes: 
1ª sede: avenida Esperança x rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, que foi 

escolhida pelo Plinio Tomaz 
2ª sede: Rua Capitão Gabriel- Centro de Guarulhos, prédio com 3 andares que foi 

escolhida pelo Plinio Tomaz 
3ª sede: av. Guarulhos, Vila Augusta, que foi escolhida por Oswaldo de Carlos. 

4ª sede: Bom Clima que é a sede atual, que foi tomada pelo SAAE, pois 
originalmente seria um departamento da PMG. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE GUARULHOS 

SAAE 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO: FORNECER ÁGUA POTAVEL  E CAPTAÇAO DE ESGOTOS 
SANITARIOS. 
 
COMPETE A SABESP: FORNECER ÁGUA POR ATACADO A TODOS 
OS 39 MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. 
 
TRATAR OS ESGOTOS SANITARIOS DE TODOS OS MUNICIPIOS DA 
RMSP. 
 
 
LIGAÇOES  
 
LIGAÇOES DE ÁGUA: ......................................291.217 UNIDADES 
 
ECONOMIAS DE ÁGUA: ...................................313.843 UNIDADES 
 
LIGAÇOES DE ESGOTO SANITARIO: ............229.571 UNIDADES 
ECONOMIAS DE ESGOTO: ................................236.226 
 
AGUA ENTREGUE 
 
SABESP.....................................................  3543 L/S  (85%) 
TANQUE GRANDE.................................    130 L/S 
POÇOS ARTESIANOS  ............................. 200 L/S 
ETA CABUÇU         .................................   300 L/S 
 
TOTAL   ...................................................4.083 L/S 
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ATENDIMENTO 
 
POPULAÇAO ATENDIDA COM REDE DE AGUA: 95% 
POPULAÇAO ATENDIDA COM REDE DE ESGOTOS SANITARIO: 72% 
 
FUNCIONÁRIOS: 1500 
 
AUTARQUIA MUNICIPAL: INICIO 1968  WALDOMIRO POMPEO 
 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SABESP: CONVÊNIO DE 1992 
 
TARIFAS 
 
TARIFAS: IGUAL A SABESP 
TARIFA RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E PÚBLICA 
SUBSIDIO DA TARIFA DE ÁGUA: ATÉ 20M3/MÊS 
 
 
ORÇAMENTO 128 MILHOES DE REAIS 
DIVIDA COM A SABESP: FOI RENEGOCIADO 
 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 
REGIONAIS: 4 

GOPOUVA 
PIMENTAS 
CIDADE MARTINS 
JARDIM SÃO JOAO 

 
 
FACIL:  8 ESPALHADO POR TODO GUARULHOS 
 
PLANOS DIRETORES 
PLANO DIRETOR DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
TERMINADO 
 
PLANO DIRETOR DE ESGOTOS SANITARIOS: EM LICITAÇAO 



 
 

ESTAÇAO ELEVATORIA DE GOPOUVA 
LOCAL: GOPOUVA X ANEL VIARIO 

 

 
 
Foto da Estação Elevatória de Gopouva localizada entre a av. Emilio Ribas e 
o Anel  Viário. 
  Foi feito toda em concreto a vista e foi pintada de verde, sendo 
chamada inicialmente de Casa Verde. É a principal elevatória do SAAE de 
Guarulhos. 
 O túnel de 2,40m de diâmetro foi feito em Túnel Liner. Sai do 
reservatório de 50.000m3  na av. Emilio Ribas chega até o poço de visita 
que se vê na foto. 
Dentro do túnel de 2,40m foi instalada tubulação de aço de 1,40m de 
diâmetro assentada em blocos de concreto e ancorada conforme normas da 
AWWA.  
 No começo havia a possibilidade de a água entrar diretamente da 
SABESP no sistema de distribuição publica de água potável, sem passar 
pelo reservatório semi-enterrado. 



 O reservatório da SABESP foi feito em três áreas. A primeira era a 
área do antigo reservatório do Ururuquara projetado pelo prof. Azevedo 
Neto logo depois da 2ª guerra mundial.  
 A segunda grande área e a maior foi desapropriada pela Prefeitura 
Municipal de Guarulhos a pedido do SAAE. Durante a construçao houve 
necessidade de se fazer mais desapropriações junto a rua do fundo do 
reservatório e isto foi feito as custas da Sabesp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto de uma das alas da Estação Elevatória de Gopouva. A outra ala ficou 
livre para futuras ampliações, o que aconteceu mais tarde. 



 
 

INSTALAÇÃO DO PRIMEIRO TIL RADIAL DE PVC NO BRASIL 
LOCAL: bairro do Taboão, Guarulhos 

 
 
 
 

 
 
 
Foto de um til radial de PVC.  
 A primeira experiência de se instalar til radial no Brasil foi feita em 
Guarulhos. O local é uma rua no bairro do Taboão próximo a Praça 8 de 
dezembro no ano de 1986. 
 Na foto além do engenheiro Plinio Tomaz, está o Engenheiro Jorge Tadeu 
Mudalen, o engenheiro Wilson Passeto  do Setor de PVC da Asfamas (Associação 
dos Fabricantes de Materiais de Saneamento) e Companhia Tigre, Jesus chefe das 
obras de esgotos e já falecido, o Osvaldo de Carlos que era superintende do SAAE, 
o Joao Darcio Sacci. 
 Durante anos usamos o til radial, mas tivemos que parar devido ao seguinte. 
O SAAE fazia a rede de esgoto antes da pavimentação da PMG.  
 Quando entrava a pavimentação eles arrebentavam e entupiam todos os tils 
radiais e dava muito trabalho para fazer tudo de novo. Daí abandonei os tils 
radiais e voltei a fazer os PV tradicionais. 
 
 



 
 
Foto do engenheiro Plinio Tomaz, Antonio Jesus Mathias que fazia as obras de 
esgotos e do engenheiro Wilson Passeto, no momento em que me dava uma caneta 
de presente. 



RESERVATORIO ELEVADO DE GOPOUVA 
Local: av. Emilio Ribas x rua Cônego Valadão 

Bairro: Gopouva 
Guarulhos 

 
 
 

 
 
Foto do reservatório elevado de Gopouva com 15m de altura.  
 É do tipo stand-pipe, feito de concreto armado com formas deslizantes 
apoiado sobre paliteiro de pilares de concreto. Deve ter sido concluído em 1964 ou 
1965.  
 O reservatório possuía um grande número de vazamentos e depois 
constatamos que fora enchido com pressa e não foi feita a impermeabilização 
interna do mesmo, daí os grandes problemas de perdas de água. Com a água 
saindo, saia o carbonato de cálcio do cimento e dava uma péssima aparência, como 
se fosse estourar a qualquer tempo. 
 Constava no processo uma carta da firma para retirar os andaimes que 
estavam dentro do reservatório, pois devido a pressa de inauguração o mesmo foi 
enchido de água com todos os andaimes dentro. 
 Houve sabotagem para que o reservatório não funcionasse, pois jogaram 
um pequeno colchão que entupiu a rede de saída. 
 O reservatório ficava na av. Emilio Ribas x Rua Cônego Valadão e não 
havia cercas e nem guardas. Qualquer pessoa podia subir pelas escadas e entrar ou 
jogar coisas no reservatório. 
 Mais tarde ele foi feita impermeabilização interna novamente e instaladas 
cintas de aço para fazer uma protensão no mesmo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto do reservatório de concreto armado com 3000m3 de capacidade de reservação 
de água com as cordoalhas de aço que pressurizam o reservatório. 
 Vi esta solução em um reservatório numa indústria de papel perto da futura 
barragem do Taiaçupeba. 



 
BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL- RIO JAGUARI  

que NASCE EM GUARULHOS 
 

 
 
  Foto do rio Jaguari, afluente do rio Paraíba do Sul.  
 
 A idéia de aproveitar o rio Jaguari foi de prefeito Waldomiro 
Pompêo.  
 O engenheiro Plinio Tomaz e o sr. Nelson Hojo fomos até o rio 
Jaguari em Guarulhos para medir a vazão do rio para aproveitamento de 
água para Guarulhos.  
 Levamos calção e entramos dentro da água. 
 Levamos umas tabuas, martelos, serrotes e fizemos um vertedor e 
medi a lâmina da água e calculei depois a vazão, que lembro que era de 
aproximadamente uns 300litros/segundo, muito menor do que eu imaginava.  



 Mesmo assim fui ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica 
do Estado de São Paulo) para pedir autorização, mas o rio era federal e só 
era autorizado pelo DNAEE e não permitiriam que uma só gota de água 
saísse da bacia do rio Paraíba do Sul.   
 Falei o engenheiro Flavio Terra Barth e Rubem Lalaina Porto que eram 
colegas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e me disseram 
que nunca o DNAEE autorizaria. Falei com o prefeito Waldomiro Pompêo e 
desistimos da idéia.  
 Mais tarde a Skoll se instalou lá perto e queriam água do SAAE que 
estava distante 30km de Gopouva.  
 Tiveram que fazer uma boa represa para a regularização da vazão, 
pois compraram sem fazer nenhum estudo hidrológico da região, somente 
com a palavra do corretor Silvio Figueiredo de que tinha “muita água”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Outra foto do rio Jaguari em Guarulhos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto do Nelson Hojo no rio Jaguari. 



 
 
 

 
 
Foto do reservatório de equalização. No local foi construído um poço 
tubular profundo de 200mm com 140m de profundidade e instalada bomba 
submersa com 25CV. 
 Os quatro poços eram bombeados para o reservatório cada um com 
uma tubulação diferente. Lá as águas eram misturadas, feita a cloração 
conforme se pode ver no tubo de gás cloro no lado esquerdo.  
 Em seguida a água ia para as bombas que conduziam a água para o 
reservatório do Jardim Munhoz ou para o reservatório de Gopouva.   
 A água dos poços tubulares profundos eram misturadas também com 
a água tratada que vinha da ETA Tanque Grande que existia na época e que 
ficava na cidade Satélite Industrial de Cumbica feita em 1958. 



SAAE da av. Esperança x rua Nossas Senhora Mãe dos 
Homens 

Este foi o local onde foi iniciado o SAAE de Guarulhos 
 
 
 
 

 
Pátio do SAAE na av. Esperança, 645  

Observe ao fundo roupas penduradas para secar dos moradores dos 
apartamentos vizinhos. 

 

 



 
 

Festa dos funcionários e filhos no pátio do SAAE da av. Esperança, 
645 

 
Visita do prefeito Waldomiro Pompêo no Natal, Engenheiro Plínio Tomaz 

e assessores. 
 
 
 

 
Visita do prefeito Waldomiro Pompêo, Engenheiro Plínio Tomaz e 

visitantes. Festa de Natal 



 
 

LOCALIZAÇAO DE VAZAMENTOS E LOCALIZAÇAO DE TUBOS DE 
FERRO FUNDIDO 

APARELHO GEOPHONE MECANICO, PIPE LOCATER E VALVE 
LOCATER 

Ano: entre 1971 e 1974 
 
 

 
 
Foto do Interventor Federal dr. Jean, dr. Benoit Almeida Victoretti do FESB- 
Fomento Estadual de Saneamento Básico que está testando o aparelho localizador 
de tubos que tínhamos importado dos Estados Unidos em 1968.  
 O SAAE de Guarulhos foi a segunda cidade do Brasil, fora de São Paulo, a 
adquirir geophone mecânico e eletrônico para localização de tubos subterrâneos. 
 Era uma grande novidade da época e poucos conheciam tais aparelhos. 
 
 



 
 
Banca de aferição da Oficina de Hidrômetros do SAAE 

de Guarulhos 
 
 
 
 

 
 
 
Foto da banca de aferição fornecida pelo LAO  do SAAE para 
10hidrometros simultaneamente.  
 Aparecem o sr. Paulo de Moraes a esquerda, diretor administrativo do 
SAAE  e o sr. Geraldo que trabalhava junto com o sr. Felício Bacelli desde o 
inicio em 1968.  Ambos já falecidos. 



 A oficina de Hidrômetros do SAAE foi uma das primeiras do Estado 
de São Paulo, existindo na época a oficina do Departamento de Águas e 
Esgotos e a Oficina de Hidrômetros de Campinas. 
 Uma vez fui à Santos numa regional de um escritório do 
Departamento Nacional de Obras Sanitárias para ver se conseguia algum 
recursos para o SAAE de Guarulhos para obras de água ou esgoto.  
 Conversei com o responsável e lhe disse da nossa oficina de 
hidrômetros e ele ficou assustando dizendo que era dificílimo fazer uma 
oficina de conserto de hidrômetros.  
 Disse-lhe que não sabia disto, ma mas que a nossa estava em 
funcionamento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto da bancada onde eram consertados os hidrômetros velhos. Ao fundo 
são os armários onde estavam as peças para a manutenção dos hidrômetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Foto da oficina de hidrômetros de Guarulhos uma das primeiras do Brasil, 
inaugurada em 1 de julho de 1968, feita pelo pessoal do próprio SAAE, sem 
nenhum projeto externo. 
 Um dia fui à Santos onde havia uma regional do Departamento 
Nacional de Obras Sanitárias e falei da oficina de hidrômetros e ficaram 
impressionados de que nos tínhamos feito uma oficina de hidrômetro e que 
o assunto era muito complicado. Disse que não sabia que era complicado e a 
fizemos. 
 Lembro que quando estava construindo a oficina de Hidrômetros do 
SAAE, faltava uma válvula de fecho rápido procurei por todos os lugares e 
finalmente descobri que tinha uma fabrica em Guarulhos que a fabricava e 
que era a única no Brasil. 
 
 Outro detalhe é quando estávamos fazendo teste num sábado, o 
engenheiro Plinio Tomaz, Felício Baceli e Geraldo usávamos mercúrio na 
banca de aferição e não lembro o que aconteceu que o mercúrio esparramou 
tudo pelo chão, pois tínhamos dado algum fora e todos demos risada. 
 
 
 
 

 



 
Foto: Gilvanderlito, ?, Baceli, Plinio, Pepe, Felício Baceli, Geraldo, ? 
 
 
 



PREFEITO WALDOMIRO POMPEO E ENGENHEIRO 
PLINIO TOMAZ 

 
 

 
Prefeito Waldomiro Pompêo e Plínio Tomaz, diretor executivo do SAAE 
 O prefeito Waldomiro Pompêo nunca tirava o paletó e a gravata e 
fazia questão de ver todas as obras. 
 Ele de vez em quando parava numa casa humilde, batia palmas e se 
apresentava e informava que daqui a 15minutos voltaria para tomar um 
cafezinho.  
 Quando voltávamos a casa estava cheia de toda a vizinhança e ele 
tomava o cafezinho. 
  Era um prefeito que fazia questão de conversar com o povo. 
 Era rotariano fanático e quando fazia visita a algum club rotário em 
São Paulo nos levava junto. Devido a ele é que me entusiasmei a entrar no 
Rotary Club. 



 O sr. Waldomiro Pompêo sabia músicas de igrejas católicas, crentes e 
de umbanda. Uma vez em São Paulo numa cerimônia de milhares de crentes, 
estava com os pastores, os quais desconfiavam da sua fé. Quando lhe 
passaram o microfone, disse: Aqueles que são crentes como eu sabem de 
cor este hino que vou cantar. Os pastores de pouco idade não sabiam 
cantar e todos depois o aplaudiram entusiasticamente. 
 

 
 
Prefeito Waldomiro Pompêo, Plínio Tomaz, e assessor de imprensa que não 
lembro o nome e que foi Porta Voz do Presidente José Sarney. 



 
 
 
O sr. Waldomiro Pompêo quando ia visitar uma obra se dirigia sempre a uma 
casa humilde, cumprimentava a dona de casa e tomava um cafezinho. 
Sempre estava de paletó e gravata. 



 
 

PATIO DO SAAE DE GOPOUVA 
PATIO DE CIMA E PATIO DE BAIXO 

 
 
 
 

 
 
Pátio de cima antigo do SAAE de Gopouva, pavimentada com lajotas tipo 
Guarulhos. Ficava na esquina da rua Cônego Valadão com av. Emilio Ribas em 
terreno onde está o reservatório elevado de 3.000m3. 
 Ao fundo estavam os quartinhos dos encarregados para guarda de 
ferramentas. 
 Era comum os fiscais velhos mandarem os fiscais novos para contar as 
lajotas do pateo de Gopouva uma a uma. Pegavam uma prancheta e ficavam o dia 
inteiro contando fileira por fileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pátio de baixo da oficina mecânica de Gopouva.  
 Em cima ficavam os escritórios de Gopouva.  
 A esquerda os lavadores de veículos e a direita a oficina propriamente dita. 
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Hidrômetros em apartamentos 
 
 

Uma das maneiras de se efetuar a conservação da água é o uso de 
medidores em apartamentos que trazem economia de água de 15% a 30% 
da água fornecida pelas concessionárias de água. 

Em Guarulhos a primeira experiência foi feita no Parque Cecap em 
1970, onde foi constatada a economia de 15% da água fornecida pelo 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE). 
 Além da vantagem da economia de água temos a justiça fiscal, pois, o 
usuário paga o que consome, evitando que um apartamento com um casal de 
velhinhos pague o mesmo que uma residência onde habitam 12 pessoas. 
 Para prédios novos já existem leis especiais para a instalação dos 
hidrômetros em apartamentos, sendo que em Guarulhos mais de 15.000 
apartamentos já possuem medidores. 
 No Recife mesmo em prédios velhos foram instalados medidores nos 
apartamentos havendo uma economia de 30% da água fornecida pela 
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e havendo uma melhor 
garantia de receita, pois a interrupção do fornecimento de água pode ser 
feita pela Compesa, mas não pelo síndico. 
 Os hidrômetros podem ser colocados em vários lugares, como o hall 
de entrada dos apartamentos ou na saída do reservatório superior de água, 
etc. 
 A cobrança individualizada das tarifas de água e esgotos nos 
apartamentos acompanha as medições individuais de luz, gás, telefone, etc 
valorizando o imóvel servindo como um benefício a mais na sua venda. 
  



PRIMEIRO BOOSTER IN LINE FEITO EM GUARULHOS 
LOCAL: Bairro dos Pimentas 

Av. Juscelino K. de Oliveira, perto do rio Tietê. 
 
 

 
 
Primeiro booster feito em Guarulhos no bairro dos Pimentas, próxima ao rio Tietê. 
 O conjunto motor bomba centrifuga estava enterrado e coberto com lajes 
removíveis conforme se vê na figura.  
 A construçao atrás era para o operador proteger a instalação, havendo um 
banheiro para o mesmo. Não havia automatização. Havia um variador de 
velocidade da Mark-Peerless. 
 Feito com mão de obra do SAAE. 
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Primeiro projeto de esgotos sanitários de Guarulhos 

 
 

Em 20 de maio de 1964 foi entregue ao prefeito municipal dr. Mario 
Antonelli, o primeiro Projeto do Sistema de Esgotos Sanitários para Guarulhos, 
contrato pelo referido prefeito. 

O projeto foi elaborado pela firma Senior- Serviços de Engenharia Orsini 
Ltda de propriedade do engenheiro civil Eluisio de Queiroz Orsini com CREA 
11.081/D. 

Naquele tempo não havia nenhum plano de urbanização e as ruas eram 
estreitas com largura inferior a 10m, como um trecho da rua dom Pedro II. 
Havia 300km de ruas, sendo  8km asfaltadas e  20km pavimentadas com 
paralelepípedos. 

Não existiam coletores públicos de esgotos sanitários e eram utilizadas 
fossas sépticas, fossas negras ou secas. 

O sistema de rede de água estava sendo construído em Guarulhos pelo 
Departamento de Águas e Esgotos (DAE) através do chamado SO4 (Serviços 
de Obra 4).  

No que se refere às galerias de águas pluviais, não existia nenhum 
projeto a não ser alguns pequenos trechos de tubulações e alguns bueiros. 
Lembro que as travessias de córregos eram feitas por tentativas.  

Uma vez o pessoal da prefeitura colocou um tubo de 1,00m na travessia 
da av. Guarulhos com o córrego dos Cavalos.  

Não deu certo e logo depois colocaram mais um tubo de um metro que 
também não deu certo. Depois fizeram uma galeria que também não deu certo 
e mais tarde calcular as dimensões do bueiro que existe até hoje.  

Uma vez no bairro da Ponte Grande na av. Guarulhos cheguei a ver um 
trecho de galeria de águas pluviais feito em alvenaria de tijolos e que deveria 
ser bem antiga. 

Hoje Guarulhos no ano 2005 tem população de 1.230.000habitantes. 
As projeções da firma SENIOR são: 
 
                Projeção de população da firma SENIOR em 1964 

Ano População prevista 
1964 112.000 
1970 160.000 
1980 226.000 
1990 261.000 

 
Para os cálculos foram adotados as orientações do antigo DOS- 

Departamento de Obras Sanitárias que ficava na rua do Viaduto Maria Paulo 
na capital. 

Horizonte de projeto: 20anos 
Contribuição per capita_ 200 litros 
Coeficiente do dia de maior contribuição: 1,25 
Coeficiente da hora de maior contribuição: 1,5 
A infiltração foi considerada inclusa na  taxa de 200litros /dia x habitante. 
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A relação água e esgoto admitida foi de 0,85 (seria usado para justificar 
a diluição dos esgotos de Guarulhos no rio Tiete). 

Para as áreas industriais foi estimado em 0,70 litros/segundo x hectare. 
 Os projetistas fizeram duas previsões.  
Na primeira os esgotos de Guarulhos seriam lançados e diluídos no rio 

Tiete o que segundo eles não teria nenhum problema dado o rio Tiete ser 
classificado de Classe IV. 

Mesmo assim o projeto citou o plano Greeley-Hansen que previa uma 
estação de tratamento de esgotos no município de São Paulo no bairro do 
Tatuapé e que Guarulhos iria lançar os efluentes nela. Enquanto isto Guarulhos 
limitaria a jogar os esgotos “in natura” no Rio Tiete num ponto mais 
interessante. 

Este ponto interessante era passando ao lado do Restaurante Roda Viva 
e das instalações da antiga Camargo Correa. Fiz pela primeira vez no Brasil 
um túnel linear feito por brasileiros com 1,60m de diâmetro sendo dentro deles 
instalado uma tubulação de esgoto sanitário de 1,00m de diâmetro que existe 
ate hoje. O antigo emissário passava pela rua Washington Luiz, cruzava a via 
Dutra e ia por uma estradinha estreita até o rio Tietê.  

No que ser refere as tubulações de águas pluviais havia duas pessoas 
que conheciam todas as redes, o Hugo de Aguiar e o funcionário da prefeitura 
chamado Daurilio que também já morreu. Lembro no SAAE quando precisava 
de informações de galerias e como não havia cadastro na prefeitura, chamava 
o Daurilio e ia ao local e ele me fornecia as dimensões. 

A tubulação mínima prevista de rede de esgoto sanitário foi de 150mm. 
Foi previsto 20.165m de tubulações sendo 14.172m de tubulações de 150mm a 
3090mm e 5.993m de tubulações de 700mm a 1000mm. 

Guarulhos em 18 de novembro de 1966 estavam terminando as obras 
de esgotos iniciadas pelo dr. Mario Antonelli. 

O dr. Guilherme Florindo Figueiredo que era funcionário da PMG na 
época me disse que tinha ido com a comitiva do dr. Mario Antonelli falar com o 
governador Adhemar de Barros e levaram até uma banda de música, mas 
conseguiram o empréstimo para fazer pela primeira vez os esgotos em 
Guarulhos. Sem dúvida alguma o dr. Mario Antonelli foi um ótimo prefeito e sua 
visão futura de saneamento é impressionante, pois foi ele também quem iniciou 
o sistema de abastecimento de água de Guarulhos. O dr. Joao Ranali foi a 
pessoa que marcou o encontro do prefeito Mario Antonelli com o governador 
Adhemar de Barros. 

O que fizeram os grandes homens que nasceram em Guarulhos e foram 
pessoas importantes na nação?. Não fizeram nada que lhes lembre a história, 
pois, sabemos que somente nasceram em Guarulhos e nos abandonaram. Não 
existe uma rede de água, um fonte de água, uma escola, uma ponte, nada! 

Nas festas de 8 de dezembro de 1968 estavam prontas as obras de 
esgotos sanitários previstas pelo prefeito Mario Antonelli e tínhamos que fazer 
a inauguração das obras e o local escolhido seriam um poço de visita na rua D. 
Pedro II em frente ao restaurante Ponto Chic.  

Surgiu um monte de piadas, como aquela de se fazer uma barraquinha 
isolada e alguém defecar e ver o troço passando adiante, mas na hora abrimos 
o poço de visita, olhamos e estava inaugurado o primeiro sistema de esgotos 
sanitários de Guarulhos. 



Engenheiro Plínio Tomaz 
pliniotomaz@uol.com.br 

 

3

O projeto da firma Sênior, previa coletores troncos ao longo dos 
córregos dos Cubas e dos Cavalos e que todos foram construídos. Com o 
passar dos anos os mesmos foram abandonados devido ao sub-
dimensionamento mesmos e que as obras viárias praticamente destruiriam 
todos os coletores troncos, passando Guarulhos a jogar os coletores de 
esgotos no córrego mais próximo, sem se preocupar mais com os coletores 
tronco ao longo dos córregos e rios. 

A Estação prevista em São Paulo pela Greeley–Hansen nunca foi feita, 
mas o conceito de jogar os esgotos “in natura” no rio Tietê já dura mais de 
40anos. 

Em 1967 foi elaborado o Plano Geral de Esgotos de São Paulo 
elaborado pela firma norte americana Hazen and Sawyer, que referendava em 
parte o chamado Convênio Hibrace onde os esgotos de Guarulhos seriam 
tratados no bairro do Tatuapé em São Paulo e depois seriam recalcados para o 
Reservatório Billings. O interceptor leste- margem norte do Sistema Tatuapé 
teria extensão de 11.290m e teria sua parte final após o rio Cabuçu com 
dimensões de 3,00 x 3,00m que nunca foi construído. Foi previsto ainda o 
interceptor leste do rio Cabuçu com diâmetro de 1,00m que também não foi 
construído. 

Em 1968 foi contratada pelo SAAE de Guarulhos a firma ASPLAN- 
Assessoria em Planejamento S/A tendo em vista obter financiamento para as 
obras de esgotos através da Caixa Econômica do Estado de São Paulo tendo 
como base o projeto da SENIOR, sendo que seriam construídos 194 km de 
coletores. 

Em 1971 o engenheiro Plínio Tomaz diretor do SAAE de Guarulhos 
contratou a firma Coplasa para “Revisão do estudo de viabilidade técnica, 
econômica e financeira do sistema de esgotos sanitários de Guarulhos” 

Na época já tinha sido feito em 1968 o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado de Guarulhos elaborado pela firma SD consultoria 
e planejamento Ltda e Jorge Wilheim Arquitetos Associados. 

Existia em 1971 Guarulhos tinha 224.300 habitantes, 118km de rede de 
água , 10.400 ligações de água e 15km de rede coletora de esgotos sanitários 
e o SAAE tinha 110 funcionários. 

O primeiro projeto de água feito pela prefeitura Municipal de Guarulhos 
foi feito no ano 1960 pela firma carioca Hildalius Cantanhede contratada 
também pelo prefeito Mario Antonelli que previu as seguintes populações. 

 
Projeção de população em 1960  da firma Hildalius Cantanhede para redes 

de água 
Ano População prevista 
1960 81.490 
1980 259.025 

 
Naquele tempo os planos estavam baseados em três trabalhos básicos: 

Convenio Hibrace, Plano Urbanístico Básico e São Paulo (PUB) e Hazen and 
Sawyer (1965-1967). 

Os Estudos da Coplasa sobre população foram: 
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Projeção da população da Coplasa em 1971 
Ano População prevista 
1970 224.300 
1980 315.000 
1990 600.000 

 
Naquele tempo o DAE já tinha mudado de nome para SAEC que cuidava 

da distribuição da água e SANESP que cuidava somente dos esgotos.  
Portanto, a SANESP é que faria os interceptores ao longo do rio Tietê e 

do rio Cabuçu e que nunca foram executados. 
O Plano Diretor de Esgotos da Grande São Paulo- Solução Integrada foi 

apresentado em 1974. 
 
 

Engenheiro Plínio Tomaz 
Julho de 2005 

 



Perdas de água em Guarulhos 
 

Desde 1967 nos interessamos pelo problema de perdas em sistema de 
distribuição de agua potável. 

Ainda não me lembro, que lendo vários livros e fazendo estudo 
tarifariio, queria saber as perdas para o calculo exato das tarifas. Daí 
pesquisei na literatura as perdas de agua e achei muitas informações 
bastantes divergentes. 

Havia um bairro em Guarulhos chamado Vila Sorocabana em que todas 
as casas tinham hidrômetros, mas não era feita nenhuma leitura. Fiz um 
comunicado individual que a partir de tal mês iria ser cobrado por metro 
cúbico através de leitura dos hidrômetros e depois de uns meses consegui 
uma economia de cerca de 30% de consumo de agua. 

Ampliei a idéia para todo o município. Adquiri hidrômetros pelo SAAE 
e coloquei em todos os usuários não havendo distinção de categoria 
comercial, residencial, publica e industrial. 

Tinha então o volume mensal de todos os micromedidores e o volume 
entregue através dos macromedidores e a diferença seria a perda. Havia o 
problema das datas e dos intervalos de leitura. Tentamos fazer a melhor 
compatibilizaçao possível e verificamos que somente uma perda de um 
período de 12 meses tinha um sentido médio. As perdas mensais não 
careciam de precisão nenhuma. 

As perdas iniciais computadas foram de 25% e assim durou muitos 
anos. 

Uma vez o dr. Abrahao Fainzilber que era diretor na CETESB me 
chamou e sentei em frente a sua mesa e ele abriu um livro e me mostrou um 
trabalho que tinha feito em Guarulhos sobre perda de agua. Não sei como 
ele conseguiu aquele meu trabalho, mas pediu a minha opinião final para a 
CETESB dar o parecer ao Planasa sobre o assunto. Comentou os estudos 
econômicos realizados por diversos autores justificando em que locais 
deveriam ser instalados hidrômetros e outros que não. 

Dei minha opinião, que era de instalar 100% dos hidrômetros, tanto 
para ricos como para pobres. 

A partir daí passei a dar aulas na CETESB como consultor ganhando 
um salário minimo por aula de uma hora. 



Uma vez conversando com o presidente da Manesmann sobre perdas 
de agua ele pegou uma copia do meu trabalho e levou para a Alemanha numa 
certa universidade e lá a traduziu para o alemão. Os pesquisadores alemães 
queriam saber quem estava pagando as minhas pesquisas e porque estava 
fazendo aquilo. 

Ninguém tinha me pedido nada, fazia porque queria e usava muitos 
sábados e domingos para tal pesquisa. 

Troquei umas 3 ou quatro cartas com os alemães e depois como não 
escrevo alemão acabei desistindo. 



 
 

RESERVATORIO DE GOPOUVA DA SABESP LOCALIZADO EM 
GUARULHOS 

 
 
Foto do reservatório de Gopouva  localizado na av. Emilio Ribas esquina com a 
rua Cônego Valadão, possui volume de 50.000m3, é semi-enterrado de seção 
retangular.  
 É o maior reservatório da RMSP e destina-se somente a água potável. É de 
propriedade da SABESP. A fundação é direta. 
 No terreno original havia um reservatório semi-enterrado com cerca de 
1400m3 e com sistema de cloração das águas vinda da adutora do Ururuquara e 
tinha sido projeto do pelo engenheiro sanitarista Jose Martiniano de Azevedo 
Neto, sendo o seu primeiro projeto. 
 A maior parte do terreno foi desapropriada pela Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, pois a idéia do governo do Estado de São Paulo é que o reservatório 
fosse feito pelo município de Guarulhos. Conseguimos com o dr. Haroldo Jezler 
que o reservatório fosse feito pelo Estado de São Paulo. 
 A saída do reservatório para a av. Emilio Ribas está entre 8m a 10m de 
profundidade. A SABESP queria fazer um sifão e o engenheiro Plinio Tomaz não 
deixou, sugerindo um túnel liner que foi executado com 2,40m de diâmetro e 
dentro dele foi passada adutora de aço de 1,40m de diâmetro, sendo obedecidas as 
normas da AWWA tanto para o tubo como para a ancoragem do mesmo e 
soldagem. 
 A SABESP pretendia fazer quadras de futebol de acesso ao publico sobre o 
reservatório, mas não foi levado a efeito devido a problemas de segurança que 
aconteceram em outros reservatórios da SABESP. Ficou sempre um local fechado 
e de acesso restrito. 



 
 

RESERVATORIO DO JARDIM MUNHOZ NA PONTE GRANDE EM 
GUARULHOS 

Localizado na rua Mauricio de Nassau, Ponte Grande, beirando a Via Dutra. 
Capacidade: 1.000m3 
 

 
 
 
Foto do reservatório elevado do Jardim Munhoz construído pelo prefeito Mario 
Antonelli.  
 
 
 



 
 
 A Estação de Tratamento de Água do Tanque Grande ficava na Cidade 
Satélite Industrial de Cumbica. De lá a água vinha por gravidade até uma estação 
elevatória localizada na Via Dutra no fim da rua Padre Celestino. Desta estação 
elevatória havia dois bombeamentos, um para o reservatório elevado de Gopouva e 
outro para o reservatório elevado do Jardim Munhoz que é este mostrado na foto. 
 Hoje está abandonado, pois o volume de somente 1000m3 tornou-se 
inexpressivo para a distribuição de água. 
 Uma vez queriam fazer um desenho de um rolo de papel higiênico e não 
deixamos. 



 
RESERVATORIO DO PICANÇO EM GUARULHOS 

 
 

 
 

Foto do reservatório do Picanço.  
 Foi projetado pela firma Planidro em 1968 e havia dois reservatórios, um 
semienterrado com, 1.500m3 e uma torre com 500m3.  
 O reservatório enterrado era circular com diâmetro de 20m e coberto com 
uma casca de concreto armado de 8cm.  
 Para elaboração do projeto foram feitas três sondagens no terreno, 
concluindo que o terreno era ótimo e a fundação seria direta para os dois 
reservatórios, tanto o semi-enterrado como a torre. 
 Fui visitar a obra que estava no nível da fundação direta e enfiei um ferro 
de 5/8” no chão num lugar e o mesmo não entrou. Enfiei noutro lugar e entrou 
facilmente.  



 Fiquei assustado, pois havia faixas em que o terreno era resistente e outras 
que era supermole. 
 Mandei refazer o projeto para que a fundação fosse feita com estacas o que 
foi feito. 
 Quando estava pronto a Torre um assessor do interventor federal Jean 
Pierre Herman de Moraes Barros disse que o reservatório estava torto. Mandei 
por um fio de prumo e estava na vertical sem nenhum problema.  
 Averigüei que a pessoa olhou de fora baseando-se sem querer num poste 
próximo que estava fora do prumo, daí a sua visão errada, pensando que o poste 
estava no prumo, o reservatório estaria fora. 
 Anos mais tarde o reservatório foi desativado. Sugeri que se fizesse um 
teatro de arena no local. Até hoje não foi utilizado. 
 
 
 
 

 
 
Foto da base do reservatório do Picanço, vendo-se o engenheiro Edmur Borges 
Franco de Uberaba que trabalhava no SAAE. 
 



 
 
 
 

 
 
Foto da maquete do reservatório do Picanço localizado no ponto mais alto da Av. 
Timóteo Pentedo.  
 Esta maquete foi feita pelo engenheiro do SAAE Luiz Nelson Pepe. A 
construçao foi feita pela Construcap.  
 Na foto aparecem: arquiteto Sergio Giulieto, que foi presidente da ASSEAG 
e já falecido; engenheiro Plinio Tomaz; prefeito Waldomiro Pompêo. 

 
 



Sistema Integrado de Emissão e leitura de contas 
de água 

 
Em 1968 apresentei no VI Congresso da ABES em São Paulo um 

trabalho sobre emissão de contas de agua que fornecia além de elementos 
para a contabilidade, também para verificação de media flutuante dos 5 
meses anteriores bem como elementos para a leitura sem o leitor ter em 
mãos a leitura anterior. 

Na época consultamos a emissão de contas da Light, do Departamento 
de Águas e Esgotos de São Paulo e do Serviço de Agua de Campinas. 

Com base nas informações e mais dos trabalhos que estavam sendo 
pesquisados no DAE e do que tinha aprendido na Poli sobre informática, 
elaboramos as rotinas para entrada de dados e saída dos documentos que 
necessitava. 

Pode parecer meio engraçado, mas antigamente as cidades que usavam 
o computador somente multiplicavam o volume pelo preço do metro cúbico e 
imprimia. Nada mais era feito. 

O curso de pos-graduaçao de  hidrologia que tinha feito na Poli me 
fez concluir através de um grande numero de dados e com a elaboração de 
vários gráficos que a media flutuante de 5 meses era boa para comparação. 
Hoje todos usam algo em torno de 5 meses, mas naquele tempo não havia 
nenhuma referencia sobre o assunto. 

Soubemos depois que a experiência de Guarulhos passou para 
inúmeras cidades no Brasil de norte a sul. Aos poucos o programa básico foi 
se ampliando e se aperfeiçoando e se sofisticando cada vez mais. 

Mais tarde fiz um curso com pessoal da OMS e um especialista em 
computador disse que o sistema de computação para qualquer assunto só 
funcionava quando partia a idéia do usuário e era comum nos Estados 
Unidos vários fracassos sobre o assunto. Muitas firmas com técnicos 
altamente qualificados elaboravam programas tão sofisticados e inúteis, 
não trazendo as informações que os usuários do programa realmente 
necessitavam. 

 
 
 



 
 

MANANCIAL DO TANQUE GRANDE EM GUARULHOS 
 
 
 

 
 
Foto da represa do Tanque Grande em maio de 1969 quando o mesmo ficou seco.  
 
 Observar que não havia nenhuma ocupação. O sistema Tanque Grande foi 
construído em 1958 pela família Guinle proprietária da Cidade Industrial Satélite 
de Cumbica em Guarulhos.  
 Após a execução das obras houve uma desapropriação amigável do governo 
do Estado de São Paulo e a água foi destinada para o município de Guarulhos. 
 Quando vemos vazio o reservatório do Tanque Grande temos a impressão 
que o mesmo está assoreado, o que não é verdade. São rochas decompostas que 
compõem o fundo do mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto Tanque Grande com água após a destruição da barragem do Japonês que 
estava à montante. Ano de 1969. 



Tubos de esgotos de PVC 
 

O SAAE de Guarulhos começou a usar PVC de100mm a 200mm  em 
1983 e a partir desta data, abandonamos as manilhas de barro. 

Os tubos cerâmicos começaram a ser assentados em 1966 e em 1989 
tinhamos 500km de rede de esgoto, sendo a metade em tubos cerâmicos e 
a outra metade em tubos de PVC. 

Fizemos testes sobre compressão diametral tendo em vista a teoria 
dos tubos flexíveis de Spangler. 

Em maio de 1989 participamos de palestras em Maceió para todo o 
pessoal do nordeste, mostrando o uso do PVC. 

Este assunto é o capitulo 9 do livro Conservação da Agua que trata de 
“Sistemas públicos de coleta e condução de esgoto sanitário com tubulação 
de PVC rígido”. 

 
 



Tubos de PEAD 20mm 
 

O município de Guarulhos foi o primeiro a usar Polietileno de Alta 
Densidade de 20mm (PEAD) em ligações domiciliares de água potável em 
1972. 

Nas ligações de agua Guarulhos usou primeiramente os tubos de ferro 
galvanizado com costura de ¾”, depois os tubos de PVC soldados 
equivalente a ¾” e finalmente os tubos de PEAD 20mm. 

Os tubos de ferro galvanizado tinham alguns problemas, como difícil 
execução e corrosão galvânica. Vi muitos tubos novos com furos (pit) 
devido a correntes de fuga, pois naquele tempo os chuveiros tinham o fio 
terra nas instalações que eram de ferro galvanizado de ¾” o que causava 
em alguns lugares vazamentos incríveis de se prever. 

Quando apareceu o tubo de PVC de ¾” começamos a aplica-lo mas 
tínhamos problemas constantes de vazamentos, que descobrimos depois 
que a vibração dos veículos nas ruas acabavam com a solda nos tubos. 

Experimentamos os tubos de PEAD 20mm que eram feitos pela Tigre 
conforme normas da DIN. 

Fizemos vários testes, inclusive com pedras e todas deram certo. 
Fizemos um teste final no qual pedimos colaboração da Tigre que 

filmou e ajudou muito. 
No bairro de Vila Augusta tomamos uma região plana onde haviam 9 

casas para serem feitas as ligações de água. 
Fizemos 3 ligações de ferro galvanizado, 3 de PVC com junta de solda 

e 3 com PEAD. 
Foram anotados os materiais, os tempos de execução e a vazão que 

chegava no cavalete. 
A conclusão foi que a execução mais rápida e que conduzia mais água 

era a de PEAD 20mm. 
Lembro que um encanador chefe de turma  falou para mim assim: 
- Doutor, parece que estes tubos pretos fininhos são lisos e levam 

mais água que os outros. 
A Companhia Tigre filmou todas as nossas pesquisas e passou em 

diversas faculdades de engenharia civil no Brasil. 



TUNEL LINER DO RESERVATORIO DE 
GOPOUVA 

 
 

 
 
Foto do Túnel Liner de dentro para fora, até atingir o reservatório de 

Gopouva com 50.000m3. 
 



 
 

Foto durante a escavação dentro do Túnel Liner que  liga o 
reservatório de Gopouva com 50.000m3 à  Estação Elevatória de 

Gopouva. 
 
 Diâmetro 2,40m feito em chapas galvanizadas.  
 Escavação manual. Profundidade até 12m.  
 Comprimento 360m.  
 Dentro foi instalada adutora de aço de 1400mm assentada em bloco 
de concreto conforme normas da AWWA. 
 Na foto vê-se o prefeito Waldomiro Pompêo, Engenheiro Plínio 
Tomaz- diretor Técnico do SAAE e Primo Poli, superintendente do SAAE 
bem como do jornalista Edson. 
 



 



Ventosas 
 

 
Existem umas regrinhas práticas para se achar o ponto onde se 

devem instalar as ventosas. Em tubos de ferro fundido o maior problema é 
permitir a saída do ar e em tubos de aço o problema  é permitir a entrada e 
a saída de ar, sendo o mesmo para tubos de PVC. 

A localização exata da ventosa é geralmente de difícil determinação e 
sempre se usam métodos tradicionais. Isto foi feito na adutora de ferro 
fundido com diâmetro de 350mm que ligava a barragem do Tanque Grande 
até a Estação de Tratamento de Agua do Tanque Grande localizada na 
Cidade Satélite Industrial de Cumbica, junto a via Dutra e construída em 
1958 pela família Guinle. 

Lembro que era administrador do Sistema Cabuçu o sr. Lazinho.  
Havia naquele tempo homens que percorriam a adutora a pé e outros a 

cavalo e eram os chamados “corredores de linha”. Conheci um deles que 
morava no Taboão e usava um cavalo para sua tarefa. 

Não sei o que aconteceu, mas deve ter havido vazamento em algumas 
ventosas na adutora do Tanque Grande e foram retiradas sem  
conhecimento do Lazinho todas as ventosas, isto é, cerca de 18 unidades. 

Imediatamente a vazão que chegava na ETA do Tanque Grande caiu 
pela metade e verifiquei que foi a extração das ventosas a causa. 

Dois dias depois começaram a instalar as ventosas e a vazão foi 
aumentando e o interessante foi que após terem instaladas a metade das 
ventosas a vazão já estava no normal, sendo que o resta das ventosas que 
foram instaladas não tiveram nenhuma influencia.º 

Comentei isto na época com o engenheiro Panutti que trabalhava na 
Planidro e ele me sugeriu fazer um estudo sobre o assunto e apresentar em 
um congresso. Achava Panutti que tínhamos pouco conhecimento da melhor 
localização das ventosas. 

Topei a idéia e não fiz nenhum estudo, pois não cheguei a nenhuma 
conclusão cientifica que poderia ser útil. 



 
POÇOS ARTESIANOS DO JARDIM SANTA FRANCISCA EM GUARULHOS 

1968 
 
 

 
 
Foto do engenheiro Luiz Nelson Peppe junto com o prefeito de Guarulhos 
Waldomiro Pompêo em 1968 quando estava sendo instalado 4 bombas centrifugas 
dos 4 poços tubulares profundos com 50.000litros/hora cada um. 



VARIADOR DE VELOCIDADE 
 
 
 
 

 
 
 
Foto de um booster do SAAE, observando entre o motor a esquerda e a 
bomba centrífuga a direita, um dispositivo de seção quadrada denominado 
variador de velocidade.  
 Era imerso em óleo e fabricado pela firma Mark- Peerless em Santo 
André. Com o variador de velocidade nós fixávamos a pressão como 
constante, havendo variação da vazão de um máximo até zero.  
 Quando não havia consumo o motor ficava girando em vazio havendo 
economia de energia elétrica.  
 Os motores eram geralmente de 75HP e a pressão máxima de 
100metros de coluna de água.   
 A simplicidade de instalação e manutenção do sistema era muito 
importante.  



 Mais tarde instalamos sistemas compactos instalados em caixas 
subterrâneas ou apoiadas no solo. Eram os boosters móveis. 
 A grande vantagem era a economia de energia elétrica e o fato de 
manterem a pressão de bombeamento constante, independente da vazão de 
recalque. 
 

 
 

Observar o variador de velocidade Mark Peerless de forma quadrada. 



TAIAÇUPEBA 
 

DESCRIÇÃO 

 Sistema Produtor Alto Tietê – SPAT visa a disponibilização de até 15 
m³/s de água para a Região Metropolitana de São Paulo, RMSP, devendo 
beneficiar mais de 4,0 milhões de pessoas. 

A brange 5 reservatórios: Ponte Nova no Município de Salesópolis, 
Jundiaí em Mogi das Cruzes, Taiaçupeba na divisa de Mogi das Cruzes e 
Suzano, Biritiba em Biritiba - Mirim e Paraitinga em Salesópolis, os dois 
últimos em fase final de obras. Fornece atualmente cerca de 10 m³/s de 
água bruta para a ETA – Estação de Tratamento de Águas da SABESP – 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo em Taiaçupeba. 

 As águas provenientes dos reservatórios de Ponte Nova e Paraitinga 
escoam pelo rio Tietê até as proximidades da foz do rio Biritiba, de onde 
são parcialmente derivadas para uma Estação Elevatória.  

 As águas são recalcadas até o túnel de interligação Tietê/Biritiba, a 
partir do qual todo o escoamento é feito por gravidade, passando por um 
canal até atingir um braço do reservatório de Biritiba, e através de 
sistema canal-túnel-canal alimenta o reservatório de Jundiaí, que por sua 
vez, através de canal-túnel-canal, sempre por gravidade, vai alimentar o 
reservatório de Taiaçupeba, onde finalmente é feita a captação pela 
SABESP.  

O Sistema implantado pelo DAEE é administrado e operado em parceria 
com a SABESP da Diretoria da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista 
(BAT), que também conta com o apoio do Grupo Técnico de Monitoramento 
Hidrológico do Sistema Produtor Alto Tietê (GTMH-SPAT), devendo 
garantir o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP nos 
próximos anos, pois os sistemas produtores já são insuficientes para 
atender a demanda atual estimada em 70m³/s.  



 A curto prazo deverá, mesmo com a sazonalidade das chuvas, eliminar 
a descontinuidade no abastecimento, conseqüência do aumento acelerado 
da demanda, provocado pelo crescimento demográfico desordenado da 
região. 

 Neste contexto, são igualmente importantes as medidas de proteção 
dos mananciais, adotadas pelo Governo Estadual 

 
 
 
Foto Plínio Tomaz, Kokei Uehara e Rubem Lalaina Porto- Barragem do 

Taiçupeba 
 
 
 



 
Barragem do Taiaçupeba 

 

 
 
 



 
 
 
 

BARRAGEM  CARACTERÍSTICAS 
DOS  

RESERVATÓRIOS  
PONTE 
NOVA  PARAITINGA  BIRITIBA  JUNDIAÍ  TAIAÇUPEBA  

NA máximo normal  770.00 
m  

768.80m  757.50 m  754.50 m  747.00 m  

Área de Drenagem 
(AD)  

320 
km²  

184.00 km2  75 km²  116 km²  224 km²  

Área inundada (AI)  28.07 
km²  

6.43 km2  9.24 km²  17.42 
km²  

19.36 km²  

Volume útil  296x106 
m³  

35x106 m3  34.40x106m³  60x106 
m³  

87.90x106 m³  

Vazão regularizada 
(Qr)  

3.4 
m³/s  

2.00 m3/s  1.75 m³/s  2.10 m³/s  3.30m³/s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto Kokei Uehara e Rubem Lalaina Porto e Plínio Tomaz,- Barragem 
do Taiçupeba 
 
 



Túnel da Cantareira 
 

 
 Escavado em rocha maciça. Tive a oportunidade de viajar 5km 
dentro de uma vagonete sobre trilhos percorrendo todo o túnel 
existente. Usávamos uma capa, pois em alguns lugares caia água das 
fissuras das rochas. 
 O ambiente era com uma umidade muito alta e havia luzes para 
vermos o túnel. 
 
 

 
 
Na foto estão os companheiros rotarianos do Rotary Club 
Guarulhos Vila Galvão em visita a ETA da Guarau, reservatório 
Paiva Castro e da entrada do túnel. 

 
 
 
 

 
 
 



 
A Safelca e o rio Baquirivu Guaçu 

Na primeira gestão do prefeito Waldomiro Pompêo (1966-1970) houve 
um problema interessante de água com a indústria de papel Safelca. 

A Safelca fabricava papel higiênico e localizava-se no bairro do 
Taboão e como uma fabrica de papel consome muita água a mesma instalou 
um casa de bombas junto ao rio Baquirivu Guaçu no fundo da Base Aérea de 
São Paulo (Cumbica). As bombas tinham uma captação fixa numa certa 
posição do rio Baquirivu Guaçu que naquele tempo era muito pouco poluído. 

Como era uma ocasião de seca, o rio tinha abaixado e as bombas 
estavam com pouca altura para o bombeamento e um funcionário teve a 
idéia de fazer uma cortina de madeira com largura de 2,00m passando de 
um lado a outro do rio de maneira que 1,00m ficava dentro da água e 1,00 
fora da água. 

No começo deu certo, pois houve um pequeno remanso da água e 
aumentou o nível de água junto a captação das bombas elevatórias da 
Safelca. 

Mas ao longo do tempo com a diminuição da seção houve aumento da 
velocidade da água e a mesma arrancou as partículas do fundo do rio 
Baquirivu Guaçu sendo que a água fez um buraco ficando as bombas 
totalmente sem água. 

A indústria parou a fabricação e o dono da fabrica dr. Francisco falou 
com o prefeito Waldomiro Pompêo que mandou-me imediatamente socorrê-
la. 

Chegando ao local verifiquei o que acontecera e solicitei a colocação 
de vários caminhões com rachão de pedras de maneira a criar um remanso e 
aumentar o nível de água das bombas para que as mesmas passassem a 
funcionar. Isto foi feito e as bombas passaram a funcionar. 

O estudo dos rios e canais é bastante interessante, pois há coisas que 
parecem lógicas e não o são. Anos depois vi caso semelhante acontecer na 
cidade de Taubaté, onde para aumentar o nível de água para melhorar o 
bombeamento da água que ia para a Estação de Tratamento da Água 
fizeram uma obra e a situação piorou. Deram a solução e ninguém nunca 
mais comentou o caso.  
 



Salvo por um sapato  
 

Quando comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Guarulhos, o 
Dr. Mário Antoneli, ex-prefeito de Guarulhos, já tinha começado as obras 
de esgoto sanitário.  

Consta que ele levou uma banda musical ao palácio do Governador 
Adhemar de Barros para conseguir o empréstimo de obras de rede de 
esgoto sanitário para Guarulhos.  

Não há dúvida que o município de Guarulhos tem uma grande dívida de 
gratidão com o Dr. Mário Antonelli, masa meu ver não foi devidamente 
compreendido. Ele construiu os reservatórios de Gopoúva com 3milhões de 
litros e reservatório do Jardim Munhoz.  

O Dr. Mário do DAE (Departamento de Águas e Esgotos) emprestou 
grande quantidade de tubos, assentando todos eles em Guarulhos.  

Os tubos nunca foram devolvidos. Consta que uma vez no bairro da 
Penha na capital, o Dr. Mário foi buscar tubos emprestados e que ele 
ajudou a carregar uma carreta de tubos emprestados para apressar a obra, 
levando de sobra alguns tubos a mais. Depois os tubos foram assentados na 
Ponte Grande. O Dr. Mário Antonelli foi um grande prefeito. 

Com os esgotos iniciados por Dr. Mário Antonelli, continuamos suas 
obras e fizemos, em dezembro de 1968 a inauguração da mesma na rua D. 
Pedro II. Ninguém sabia como fazer a inauguração. Simplesmente mandei 
abrir o poço de visita, todos deram risadas e estavam inauguradas a 
primeira  rede de esgoto sanitário de Guarulhos. 

Mas as redes não podiam ser jogadas nos córregos teríamos que ir a 
um tratamento de esgotos que seria construído do outro lado da Rodovia 
Dutra. Áreas já tinham sido desapropriadas pelo Dr. Mário Antonelli, mas 
faltavam obras. 

O DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) que 
cuidava da Via Dutra, não permita que a interrompesse de maneira alguma. 
Tínhamos que achar uma solução. Foi quando apareceu, por providência 
divina, um amigo meu, colega de classe da Escola Politécnica, o Dr. 
Francisco de Assis Césari, que estava trabalhando numa firma americana 
denominada Armco.  



Conversamos sobre o assunto, juntos conferimos os cálculos 
estruturais de aço e o coeficiente de segurança, e qual deveríamos 
escolher. Feito isto, queria ver uma obra no Brasil feita por brasileiros e 
conversar com que já tinha executado a obra. Não tinha. A única obra que 
existia, era um Tunnel Liner feito de chapas de aço galvanizadas, da 
Armco, feita em aduelas e parafusados uma a outra. A escavação para 
execução do Tunnel Liner é manual e a única existente no Brasil, foi feita 
há anos, por um pessoal vindo dos Estados Unidos e que estava sob a 
Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. 

Fomos ao local, entrei no túnel e adquiri confiança. Pensei.  
-Vai funcionar. 
O tunnel liner teria dois metros de diâmetros e a chapa seria MSG 10. 

Fizemos uma primeira licitação e não apareceu nenhuma firma interessada. 
Fiquei preocupado. Fiz outra licitação e não apareceu nenhuma firma. 
Comecei a ficar mais preocupado. Achei que tinha dado um fora, afinal 
todos tinham medo. 

Peguei, no Conselho Deliberativo do DAE onde eu atuava em São Paulo 
na Capital, o nome de algumas firmas. Todas tinham medo, de que a obra 
cedesse e morressem funcionários. E os processos que receberiam do 
DNER seriam incontáveis. 

Enfim consegui achar uma firma corajosa. 
A obra foi feita com absoluto sucesso. O único problema foi  que 

quase morreram uns funcionários do túnel, devido a exalação de gases. 
Quanto a estabilidade da obra não houve problema algum. A tubulação de 
concreto armado de esgotos sanitários com um metro de diâmetro foi 
assentada sobre camada de brita para sua devida declividade. 

Quando terminada a obra, o Sr. Waldomiro Pompêo, a elegeu a obra 
do ano. Era comum virem pessoas de todos os lugares para visitar e 
conversar sobre o Tunnel Liner. 

Após isto foram feitos outros túneis sob a via Dutra, para travessias 
de adutoras e de águas pluviais da prefeitura. 

Mais tarde tivemos um problema a solucionar na canalização de 1,40 
metros de diâmetros que iria do reservatório de 50 mil metros cúbicos da 
SABESP para a Estação Elevatória do SAAE. Os técnicos da SABESP 



queriam fazer um sifão. Argumentei e usei todos os trunfos técnicos e 
políticos para a não execução do sifão, que seria uma obra problemática.  

Mas tinha que apresentar uma solução. Era o Tunnel Liner, a 12 
metros de profundidade com diâmetro de 2,40 m e com duas grandes 
aberturas verticais que seriam feitas em  chapas de tunel liner. 

A idéia foi aceita pela SABESP e a obra começou a ser executada. 
 
Sempre entrava por uma dos acessos verticais do túnel para 

fiscalizar com a devida bota, pois havia água no seu interior. 
Naquele dia eu tinha uma reunião com o prefeito e estava de sapato 

limpo e não queria sujá-lo. Olhei para o fundo do túnel e vi a água que 
refletia. Não desci ao túnel. Afastei-me da entrada do túnel, quando a 
tubulação vertical desbarrancou e deslocou o acesso quase matando dois 
funcionários da firma empreiteira que estavam trabalhando lá embaixo a 12 
metros de profundidade. Achei portanto, que fui salvo por um par de 
sapatos, pois se teria descido, teria morrido soterrado. 

Sorte ou Benção de Deus. 
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