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Esse é um momento especial para o 
setor de saneamento, que passa por 

um círculo virtuoso de investimentos há 
muito não visto. Os programas estão em 
fase de implementação nas Companhias, o 
PAC Saneamento está em desenvolvimen-
to mais acelerado, a lei das diretrizes do 
saneamento básico, após início de análise 
e entendimento, está sendo naturalmente 
implementada em todo o país, as Compa-
nhias de Saneamento apresentam resultados bastante favoráveis. São 
etapas positivas de um processo de caminhada para a universalização do 
saneamento. Entretanto, ao lado desse elenco de fatos positivos, existem 
questões ainda  não equacionadas e que merecem atenção por parte dos 
agentes do setor.  Do lado institucional, apesar da Lei 11445/07 estar sen-
do implementada de forma normal, persistem intenções de fazer a sua 
regulamentação. O posicionamento da Aesbe tem sido contrário e essa 
regulamentação, por entender que a Lei é autoaplicável e poderá trazer 
mais prejuízos que benefícios ao setor, na forma de insegurança jurídi-
ca, invasão de competências a Estados e Municípios, desestabilização na 
prestação dos serviços de saneamento. A formação de consórcios para 
gestão dos serviços de saneamento, patrocinada pelo Governo Federal, 
apesar de representar avanço da gestão isolada, ainda não é alternativa 
para a gestão regional do saneamento. Os diversos exemplos existentes 
demonstram que esse é um modelo a ser usado de forma limitada, em 
casos específicos e não pode ser considerado como solução para o sane-
amento em nosso país. Outra questão ainda pendente é a exagerada in-
cidência de impostos nas Companhias, em especial do PIS/COFINS, além 
do tratamento privilegiado dado a outros setores. A Aesbe tem procurado 
mostrar ao Governo essa discriminação e que há espaço para reinver-
são desses tributos na ampliação do saneamento básico. Outro fato que 
tem preocupado as Companhias Estaduais está ligado aos procedimen-
tos definidos para desembolsos dos financiamentos, os quais em período 
eleitoral se tornam equivalentes aos recursos orçamentários, num claro 
sintoma de entendimento equivocado e com prejuízos no cumprimento 
do cronograma de algumas obras. Não deve ser esquecido, por fim, a 
questão do futuro do setor após 2010, com o encerramento do PAC. Até o 
momento não há sinalização sobre as condições de acesso aos recursos 
ou mesmo qual o montante a ser financiado ao setor. É uma situação que 
tem preocupado os diversos intervenientes no saneamento, que fizeram 
um imenso esforço para se habilitarem ao volume de recursos disponibi-
lizados no PAC e que poderão ter de desmobilizar essa estrutura técnica 
e administrativa, com reflexos nos custos dos serviços. Neste cenário, 
podemos concluir que avançamos alguns passos mas que a caminhada 
ainda é longa. Mas as empresas associadas da Aesbe continuam unidas 
com o objetivo de vencer todos estes desafios. Por isto,  é com grande 
satisfação que me apresento, pela primeira vez, na Revista Sanear, como 
Presidente da Aesbe, entidade que presido desde março deste ano.

 Stênio Jacob  |  Presidente da Sanepar e da Aesbe
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Editorial 

Há um ano iniciamos o projeto da Revista Sanear. É com muita alegria que 
apresentamos o terceiro número desta publicação que busca um formato 

jornalístico para discutir, tecnicamente,  questões afetas ao setor saneamen-
to.

Nesta edição temos uma capa que revela o passado, a queima de resídu-
os, para nos projetar para o futuro: as novas energias em busca de redução 
do custo para o segundo maior gasto das companhias, as contas de energia 
elétrica. O caminho das energias renováveis que empresas como a Sanepar, a 
Sabesp e tantas outras já começaram a incluir em suas metas de longo prazo. 
A Associação só tem a ganhar com isto porque as pesquisas podem ser com-
partilhadas. 

Outra preocupação da associação a qualidade da água. Afinal, na raiz eti-
mológica da palavra Sanear encontra-se a expressão saúde. Como prestado-
ras de serviço de água para a maior parte da população brasileira, as associa-
das da Aesbe têm especial cuidado com a qualidade da água.

Daí a nossa reportagem sobre o flúor, que reflete uma preocupação da Câ-
mara Técnica de Controle e Qualidade da Água que se reúne periodicamente sob 
a coordenação da técnica Vasti Ribeiro Facincani da Sabesp. Na parte jurídica, 
um artigo do professor Alaôr Caffé, da Universidade de São Paulo, reflexão que, 
sem dúvida, merece ser compartilhada com todos os nossos leitores. A outra 
novidade desta revista é que o conteúdo está mais plural com a colaboração  de 
todas as assessorias de  comunicação das associadas no espaço Companhias 
em Foco, uma área da nossa revista criada para divulgar as principais ações 
das  prestadoras de serviço filiadas à Aesbe. Boa leitura! 

A Aesbe

A Aesbe – Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais é 
uma entidade civil sem fins lucrativos, que representa as Companhias 

Estaduais de Saneamento Básico. As suas Associadas atuam em 3.943 mu-
nicípios brasileiros e atendem cerca de 76 % da população urbana brasileira 
em abastecimento de água. A entidade foi fundada em 1985 e tem sua sede 
localizada no Distrito Federal.

Dentre os objetivos da AESBE destacam-se o de zelar pelo interesse de 
seus associados, representando-os em matéria de interesse comum; pro-
mover o contínuo aperfeiçoamento técnico de seus associados, mediante o 
intercâmbio de idéias e experiências; elaborar e divulgar estudos, trabalhos 
diversos; manter intercâmbio com associações congêneres nacionais e inter-
nacionais; colaborar com os seus associados em matérias diversas de inte-
resse comum.

 Reunião da Câmara Técnica de Controle e Qualidade da Água da Aesbe  
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Companhias 
apostam em 
projetos de 
Energias 
Renováveis

A geração de energia pela força do sol, do vento, da biomassa como o gás metano ou o bagaço de cana, 

ganha espaço entre as companhias estaduais de saneamento básico. Os resultados obtidos com projetos 

deste gênero em uma associada da Aesbe são compartilhados com outras onde os recursos não são 

suficientes para um incentivo à pesquisa, num esforço que leve a um mesmo fim. A Sanepar inaugurou 

este ano uma Estação de Tratamento de Esgoto movida a biogás. Em São Paulo, a Secretaria Estadual 

de Saneamento e Energia estabeleceu um plano de metas, com apoio a diversos projetos voltados para 

aproveitamento do bagaço de cana. Todo este esforço, além de ampliar a matriz energética brasileira, 

busca a proteção e o respeito ao meio ambiente. Com esta meta comum, os governos estaduais atuam em 

sintonia com o governo federal.Fo
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Em junho o governo fe-
deral publicou um de-

creto regulamentando as 
chamadas “estações cole-
toras”, que são centrais de 
captação de energia que 
conectarão usinas de bio-
massa, pequenas centrais 
hidrelétricas e parques eó-
licos ao sistema de linhas 
de transmissão de energia 
do país.

A criação dessas cen-
trais coletoras, batizadas 
pelo governo de “Instala-
ções de Interesse Exclusivo 
de Centrais de Geração 
para Conexão Comparti-
lhada” é um dos fatores 
apontados como decisi-
vos para que as usinas de  
álcool possam entrar no 
mercado de venda de ener-
gia, a partir do processamento do 
bagaço de cana.

 Segundo o presidente da Em-
presa de Pesquisa Energética (EPE), 
Maurício Tolmasquim, caberá agora 
à Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) fazer uma chamada pú-
blica para catalogar as usinas que 
têm interesse em contratar o serviço 
das estações coletoras. “A partir daí, 
a EPE vai dimensionar os projetos 
para a quantidade de usinas cadas-
tradas. Depois, mandamos os proje-
tos para a Aneel, que leiloará essas 
novas linhas”, disse  Tolmasquim.

O presidente da Aneel, Jerson 
Kelman, explicou à Revista Sanear 
que as empresas de saneamento 
que quiserem produzir energia elé-
trica, seja por gás metano, queima 
de material como o bagaço de cana 
e outros resíduos, poderão integrar 
o projeto de energia incentivada, 
com desconto de 50% no custo do 
fio tanto para ela como para o con-
sumidor final.

Kelman afirma que além de lim-
pa, a eletricidade da biomassa tem a 
vantagem de poder ser entregue em 
curto prazo. “Outro fator importante 

Energias renováveis

é que ela é produzida justamente no 
período de estiagem, que coincide 
com a colheita da cana-de-açúcar”. 
A longo prazo, até 2021, o potencial 
estimado de geração de energia com 
o bagaço de cana seria equivalente 
ao da hidrelétrica de Itaipu, que res-
ponde por 20% do abastecimento 
do país. Em sintonia com as metas 
do governo federal, a secretária de 
Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo, Dilma Seli Pena Pereira, 
diz que o governo paulista tem um 
plano de metas para a co-geração 
e afirma que o modelo tem entre 
suas vantagens a possibilidade de 
expansão a curto prazo, por serem 
projetos de menor porte e ficarem 
próximos dos centros consumido-
res da energia produzida.

As novas tecnologias abrem ou-
tras frentes, como utilização do re-
síduo sólido, lodo de esgoto e esta-
ções de tratamento por flotação. O 
avanço tecnológico que se verifica 
na área possibilita a profissionali-
zação das usinas de álcool, que já 
podem gerar sua própria energia, 
com possibilidade de comercializar 
o excedente. Essa é a ligação delas 

com o setor de saneamen-
to, diz João Negri, secretá-
rio de Energia do governo 
de São Paulo. “Há em são 
Paulo 168 usinas, com ca-
pacidade instalada de 2.300 
megawats de energia. Des-
te total, elas exportam 900 
MGWs. Negri lembra que o 
governador José Serra ins-
talou uma comissão de bio-
energia, presidida pelo pro-
fessor José Goldemberg, só 
para buscar caminhos para 
o trabalho de co-geração 
de energia. Esta é uma das 
alternativas para os período 
de seca, em que os reser-
vatórios diminuem seus vo-
lumes de água. Os cálculos 
são de que 2.500 toneladas 
de lixo podem gerar 50 me-
gawats de energia. 

Sanepar  aposta em energia  
do biogás e inaugura primeira 
Estação em Foz do Iguaçu

A  Sanepar, uma das 24 empre-
sas associadas à Aesbe, inaugurou 
em junho  a primeira estação de 
tratamento de esgoto movida a bio-
gás.  O gás metano, um subproduto 
do tratamento de esgoto, é canaliza-
do e produz energia suficiente para 
mover uma estação de tratamento 
de esgoto da cidade de Foz do Iguaçu 
bem ao lado da tríplice fronteira e às 
margens de um dos afluentes do rio 
Paraná. Equipada com um biodiges-
tor, a unidade produz cerca de 1.500 
quilowatts/hora por mês (o equiva-
lente ao consumo mensal de ener-
gia elétrica de cinco residências).

 O presidente da Aesbe e da Sa-
nepar, Stênio Jacob, informa que o 
principal custo da área de sanea-
mento hoje no país é a energia elé-
trica. “Portanto, discussões como 
essa significam uma redução inteli-
gente de custos e uma parceria que 
pode diminuir impactos ambientais 
e facilitar o acesso da população ao 

 A Aesbe promoveu um encontro de todas as 

companhias só para demonstrar este projeto.

Delegações de vários países, sobretudo 

países Africanos, visitaram a estação e 

mostraram interesse  nesta nova  forma de 

aproveitamento do gás metano.
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saneamento, preservando recursos 
naturais importantes para as pró-
ximas gerações”. Uma das idéias 
que pode ajudar a reduzir esses 
impactos é a utilização simultânea 
de represas tanto para o armazena-
mento de água para abastecimento 
quanto para produção de energia. 
Fruto de uma parceria entre a Sane-
par, a Copel – Companhia de Energia 
do Paraná – e a Itaipu Binacional, o 
uso da geração de energia a partir do 
aproveitamento do gás metano (sub-
produto do tratamento de esgoto)  
foi um dos exemplos de caminhos 
alternativos para a energia no setor 
de saneamento mostrado no Fórum 
Global de Energias Renováveis em 
Foz do Iguaçu. A Aesbe promoveu um 
encontro de todas as companhias só 
para demonstrar este projeto. Dele-
gações de vários países, sobretudo 
países Africanos, visitaram a estação 
e mostraram interesse  nesta nova  
forma de aproveitamento do gás me-
tano. O gás metano é considerado 
mais nocivo para a atmosfera do que 

o gás carbônico. O projeto é portanto 
também uma alternativa para conter 
os gases responsáveis pelo aqueci-
mento global. 

Desde que a Estação começou a 
funcionar, em maio deste ano, cerca 
de 1,5 tonelada de gás metano dei-
xou de ser lançado no meio ambien-
te. “Quando o projeto for estendido 
às 199 Estações de Tratamento de 
Esgoto da Sanepar, estaremos dei-
xando de lançar na atmosfera mais 

de oito mil toneladas de gás metano 
por ano”, destaca a diretora de Meio 
Ambiente e Ação Social da Sanepar, 
Maria Arlete Rosa.

A partir desta iniciativa, a Sane-
par prevê estender o projeto a todas 
as demais estações de tratamento 
de esgoto e aterros sanitários, ope-
rados por ela. 

Na inaguruação da ETE Ouro 
Verde

De acordo com Maria Arlete 
Rosa, a Sanepar possui 211 estações 
de tratamento. Destas, 199 utilizam 
o sistema anaeróbico, que gera 
gás metano e que podem passar a 
gerar energia elétrica. As unida-
des tratam 40 milhões de metros 
cúbicos de esgoto por ano, proces-
sando 250 toneladas de matéria 
orgânica, que deixam de ser lança-
das aos pequenos afluentes e rios. 
O volume gera 11 milhões de metros 
cúbicos de gás metano ao ano, que, 
atualmente, é apenas queimado 
para não contaminar o ambiente. “Se 
tudo isso for convertido em energia 
elétrica, vai gerar 10 gigawatts de 
energia, um terço do que a Sanepar 
gasta com a energia na coleta e tra-
tamento de todo o esgoto”, explicou.

Perpectivas do Programa

O engenheiro Péricles Weber, 
da Sanepar, responsável pelo pro-

O painel de energia solar foi instalado no projeto da Estação de Tratamento Ouro Verde, 
de Foz de Iguaçu.
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Oportunidade para reduzir custos

Cícero Bley

Assessor da diretoria-geral brasileira 

da Itaipu Binacional e coordenador da Plataforma Itaipu 

de Energias Renováveis (www.plataformaitaipu.org)

A despesa com energia constitui o segundo principal 
item da planilha de custos do setor de saneamento, 

ficando atrás, apenas, da folha de pagamento. Ironica-
mente, a atividade do tratamento de água e de esgoto 
se dá sobre uma fantástica fonte de energia, a biomas-
sa residual, tradicionalmente desperdiçada pelas em-
presas do setor.

 O que muitas companhias de saneamento ignoram é 
que já é tecnicamente viável produzir energia nas esta-
ções de tratamento e assim suprir todas as necessidades 
energéticas dessas unidades, com a possibilidade, inclu-
sive, de geração de receita extra, com o fornecimento do 
excedente para as distribuidoras de eletricidade.

 A geração de energia é possível com a canalização 
do gás metano – gerado durante o tratamento de es-

goto – para um gasômetro, onde é armazenado para 
alimentar um grupo moto-gerador. Esse tipo de opera-
ção tem a vantagem de poder armazenar o gás para ser 
disparado apenas nos horários em que a energia é mais 
cara (horário de ponta). 

 Outro potencial pouco explorado das estações de 
tratamento está nos amplos espaços, que podem ser 
utilizados para a colocação de painéis solares fotovol-
táicos. Outra fonte está no próprio fluxo de água e es-
goto, capaz de gerar energia a partir da colocação de 
microturbinas. Dessa forma as estações podem ser 
potencializadas como unidades geradoras híbridas, 
utilizando-se de três fontes limpas (biomassa, solar e 
hidráulica) com amplos ganhos econômicos e ambien-
tais. 

Cícero Bley
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jeto, informa que um dos objetivos 
desta empreitada é contribuir para 
o desenvolvimento de um mode-
lo que permita às empresas de sa-
neamento, municípios e pequenas 
comunidades gerarem sua própria 
energia por meio da utilização de 
recursos naturais renováveis e de 
resíduos e ainda estimular a im-
plantação e regulamentação do 
conceito de geração distribuída de 
energia no âmbito nacional. Segun-
do Péricles, esta tecnologia permite 
operacionalizar 199 ETEs pelo pro-
cesso de digestão anaeróbica com 
tratamento de 40 bilhões de m³/ano 
de esgoto doméstico e geração de 11 
milhões de m³/ano de metano como 
sub-produto. 

Além dos painéis solares fotovoltáicos as companhias podem  potencializar suas 
estações de tratamento utilizando  fontes limpas para geração de energia eólica, 
biomassa, solar e hidráulica o que significa ganhos econômicos e também ambientais. 
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Eficiência Energética
De acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), do total de energia 

gerada no País, 70,6% provêm dos recursos hídricos.  Em segundo lugar, muito aquém do 

primeiro, está a produção de energia elétrica a partir do gás, 10,4% (ver quadro).

Como a perda de água influi diretamente na redução 
de potencial energético, o desperdício desse recur-

so acelera a diminuição da disponibilidade hídrica. Des-
ta forma, reduzir as perdas tem sido uma das principais 
metas das prestadoras de serviços do setor. Parcerias 
em pojetos da Eletrobrás surgem como alternativas.

A racionalização do consumo de energia pelas pres-
tadoras de serviço de saneamento  mobiliza as empre-
sas do setor. Juntas, elas consomem cerca de 9 milhões 
de MWh por ano, o equivalente a 3% do total do consumo 
de energia elétrica no país, segundo dados do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e do 
Plano Decenal de Energia Elétrica (PDEE-EPE).

 Só as companhias estaduais do setor representam 
pouco mais de dois terços desse total, cerca de 6,7 mi-
lhões  de MWh.  Os gastos com energia elétrica já ocupam 
a segunda posição nas planilhas orçamentárias dessas 
empresas, ficando atrás apenas da folha de salários.  

A preocupação com estes gastos deu origem a par-
cerias entre a Eletrobrás  e as empresas  em projetos 
que vão deste a capacitação técnica até ações para di-
minuir as perdas. O estreitamento dessa relação teve 
início em 2003, quando o Programa Nacional de Con-
servação de Energia Elétrica (Procel), de iniciativa do 
Governo Federal e executado pela Eletrobrás, criou o 
subprograma Procel Sanear.

Desde a sua implementação, a Eletrobrás investiu 
aproximadamente R$ 7 milhões em 12 projetos escolhi-
dos por meio de chamada pública, realizada em 2004, 
beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas. Desses 
projetos, oito contemplaram as companhias estaduais 
de saneamento da Bahia, São Paulo, Paraná, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul. O Procel Sanear já capacitou 
530 profissionais em prestadoras de serviços de água 
e saneamento. O subprograma conta com a assistên-
cia técnica do Centro de Pesquisas de Energia Elétri-
ca (Cepel). O Cepel, em conjunto com o Procel e com o 
Ministério das Cidades, atua na análise das grandezas 
hidráulicas e elétricas medidas pelas concessionárias  e  
análise dos projetos desenvolvidos pelas empresas que 
participam do Programa. O Centro também contribui na 
especificação de equipamentos hidráulicos e elétricos, 
participa da elaboração das chamadas públicas, além 
de integrar a comissão de avaliação que seleciona as 
concessionárias contempladas. 

Estimativas preliminares feitas pelo Procel Sane-
ar constataram que a economia média no consumo de 
energia desses projetos alcançou 20%. A maior parte 
desses gastos, cerca de 85%, é oriunda da utilização de 
motores para bombeamento nos processos de distribui-
ção e abastecimento de água prestados à população.

Matriz Energética. Empreendimentos em operação

Tipo Nº de usinas %
Hidro 683 70,61%
Gás Natural

112 10,41
Processo

Petróleo Óleo Diesel
600 4,18

Óleo Residual
Biomassa Bagaço de Cana

293 3,94
Licor Negro
Madeira
Biogás
Casca de arroz

Nuclear 2 1,83
Carvão mineral 8 1,33
Eólica 16 0,23
Importação Paraguai

7,46
Argentina
Venezuela
Uruguai

Total 1,714 100

Fonte: Aneel/2008

Gasto de energia das Companhias Estaduais de 
Saneamento por região*

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2006
* Percentual sobre a despesa total da empresa
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Na avaliação da Associação das 
Empresas de Saneamento Bá-

sico Estaduais – Aesbe, esta por-
taria, de 1974, deveria sofrer uma 
revisão para se adequar à realida-
de atual. Embora sem questionar 
a obrigatoriedade da fluoretação e 
seus benefícios, os especialistas que 
integram a Câmara Técnica de Qua-
lidade da Água – CTCQ – da Aesbe 
defendem uma adequação da por-
taria, para atualizar a quantidade do 
produto adicionado e também o uso 
padronizado para todos os Estados 

Câmara Técnica da Aesbe recomenda revisão 
da portaria sobre uso do flúor na água
Obrigatório há três décadas em todo o País pela lei n.º 6.050, de 24 de maio de 1974, o acréscimo do flúor 

na água servida à população é objeto de uma polêmica que envolve profissionais do setor, prestadores de 

serviços e também o governo federal por intermédio do Ministério da Saúde. A quantidade excessiva de 

flúor pode trazer, entre outros problemas, alterações na formação do esmalte dentário em crianças até 

8 anos de idade. Por outro lado, todos defendem a importância dos teores adequados de flúor na água de 

abastecimento para evitar a cárie dentária, medida que auxilia, principalmente, as populações de baixa 

renda. Entre o excesso e a carência as Companhias Estaduais recomendam uma reflexão sobre o tema.

brasileiros. Um dos alertas é que 
diversos outros produtos, como o 
creme dental, por exemplo, contêm 
o flúor e a somatória da ingestão do 
fluoreto pode acarretar excesso da 
substância e atingir, principalmen-
te, crianças.

 No Congresso Nacional o depu-
tado Carlos Souza (PP/AM) entrou 
com um Projeto de Lei na Câmara 
dos deputados pedindo a revoga-
ção da Lei n.º 6.050. O argumento 
é que a fluoretação da água para o 
abastecimento público parte de um 

equívoco científico, pois estudos 
comprovam que a ingestão elevada 
dessa substância poderia provocar 
fluorose e outros tipos de doenças. 
O projeto tramita na Câmara e au-
menta a polêmica, já que alguns 
parlamentares defendem a impor-
tância do flúor para evitar a cárie, 
beneficiando principalmente as ca-
madas mais pobres da população.

 Se o tema provoca controvérsias 
entre políticos, para profissionais do 
setor e também para especialistas 
do governo há um consenso sobre 

Flúor
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a necessidade de atualizar a 
portaria.

 Para o presidente nacio-
nal da Associação Brasileira 
de Odontologia (ABO), Nor-
berto Francisco Lubiana, o 
teor ótimo de flúor adotado 
nas estações de tratamento 
de água da maior parte do 
território brasileiro é de 0,7 
parte por milhão (ppm). E 
foi definido ainda na década 
de 50. Ele explica que para 
cada localidade o teor ade-
quado de flúor depende da 
temperatura do local. “Em 
regiões mais frias o teor tem 
que ser maior. Quanto mais 
elevadas as temperaturas, 
menor o teor, pois a inges-
tão de água é maior. A pre-
ocupação destina-se a evitar 
a fluorose”, afirmou.

 A pesquisadora e professora da 
Universidade de Brasília, Simone 
Otero, tem a mesma opinião e expli-
ca que o aumento da temperatura 
eleva o consumo de água e por isto 
a concentração de flúor deveria ser 
menor nos climas tropicais em rela-
ção aos climas temperados e frios. 

 Apesar do monitoramento dos 
teores adequados de flúor na água 
de abastecimento estar na res-
ponsabilidade das autoridades em 
Saúde Pública, Simone aconselha 
os profissionais de saúde a agirem 
cotidianamente na prevenção de 
casos individuais, orientando prin-
cipalmente a não ingestão de pas-
tas dentais fluoretadas por crianças 
de pouca idade.  “As características 
clínicas da fluorose dentária são 
definidas por uma gama de mudan-
ças no esmalte, desde manchas es-
branquiçadas e opacas em forma de 
linhas quase imperceptíveis (fluoro-
se leve) até graus mais deformantes 
(fluorose moderada a severa)”. 

Simone informa também que o 
grau de manifestação depende da 
dose ingerida, da duração, da ex-

posição e da resposta individual, já 
que doses similares de exposição ao 
flúor podem levar a diferentes níveis 
de manifestações clínicas. Tanto Si-
mone como o presidente da ABO es-
clarecem que a fluorose é prejudi-
cial até aos oito anos de idade. Após 
esta idade, diminui-se o risco. 

 Lubiana explica que toda e qual-
quer proposta sobre modificações 
na lei será analisada pela entidade. 
No entanto, esclarece que a ABO 
segue as recomendações da Fede-
ração Dentária Internacional (FDI), 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e Associação Internacional 
de Pesquisa Odontológica (IADR-Si-
gla em Inglês), que reúne constan-
temente experts de todo o planeta 
para discutir o assunto. Em caso 
de revisão da portaria pelos órgãos 
competentes a ABO se posicionará 
sobre o assunto em questão.

 Para o professor Marco Aurélio 
Peres, do Departamento de Saúde 
Pública da Universidade Federal de 
Santa Catarina e Comissão Asses-
sora da coordenação Nacional de 
saúde bucal do Ministério da Saúde, 

o debate sobre a revisão 
da Lei da fluoretação ain-
da é incipiente, deve ser 
aprofundado e amplamen-
te discutido para posterior 
decisão que, segundo ele, 
deve ser responsável e ba-
seada em evidências cien-
tíficas. Ele informa que, 
no momento, “talvez seja 
relevante discutir a Reso-
lução MS-GM-518 de 25 de 
março de 2004 que esta-
belece 1,5 ppm como valor 
máximo de flúor na águas 
de abastecimento público. 
A redução do valor máxi-
mo permitido para 1,0 ppm 
seria desejável”, explica.

O presidente da Co-
missão de Marketing e 
Comunicação Social e 
vice-presidente da Comis-

são Científica do Conselho Regional 
de Odontologia (CRO), Dr. Gilberto 
Montenegro, considera que a fluo-
retação deve ser usada topicamente 
e com propriedade para não causar 
sérios problemas à população.

 Ele disse que o CRO apóia e re-
comenda o uso da substância desde 
que siga todos os critérios necessá-
rios para a sua utilização. “O uso do 
flúor em bochechos é fundamental 
para a prevenção de cáries”, res-
saltou.

 A Câmara Técnica de Controle 
de Qualidade da água da Aesbe, em 
seu 15º encontro realizado em maio 
deste ano, em São Luís (MA), discu-
tiu os aspectos positivos e negativos 
decorrentes da aplicação de flúor 
na água para o consumo humano. 
E decidiu por solicitar a revisão da 
portaria. O Superintendente Execu-
tivo da Aesbe, Walder Suriani, en-
caminhou um ofício ao Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, mas 
ainda não houve nenhuma manifes-
tação oficial por parte do Ministério 
sobre o tema.

“As características clínicas da fluorose 

dentária são definidas por uma gama de 

mudanças no esmalte, desde manchas 

esbranquiçadas e opacas em forma de 

linhas quase imperceptíveis até graus 

mais deformantes”
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PAC Saneamento é tema de reunião da Aesbe 

Os presidentes das Companhias Estaduais de Sanea-
mento Básico reuniram-se, em julho deste ano, para discu-
tir o PAC Saneamento. Na ocasião, foram definidas as ações 
que serão tomadas para o bom aproveitamento dos R$ 40 
bilhões disponibilizados pelo Governo Federal para melho-
rias dos serviços de água e de esgoto.

De acordo com Stênio Sales Jacob, presidente da Aes-
be e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a 
oportunidade foi interessante para que a troca de experiên-
cias em torno de mecanismos que contribuam para univer-
salizar o atendimento à população. ‘‘Trabalhamos o enca-
minhamento de ações das Companhias junto ao Governo. 

Estamos buscando a manutenção de políticas permanentes 
na área de saneamento’’, comentou.

A reunião foi realizada em Natal e contou com a organi-
zação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern), umas das 24 associadas da Aesbe.

Aesbe cria Câmara Técnica de Comunicação e 
Imprensa 

Para reforçar a implementação das ações estratégicas 
da Aesbe, foi criada a Câmara Técnica de Comunicação e 
Imprensa da entidade. O grupo, formado por profissionais 
das respectivas áreas das Companhias Estaduais de Sanea-
mento Básico, tem como objetivos ampliar o entendimento 
sobre a prestação dos serviços de saneamento básico junto 
à Imprensa e à sociedade e melhorar a difusão de sua im-
portância nos meios de comunicação.

No encontro que marcou a criação do grupo, Stênio Ja-
cob, presidente da Aesbe e da Sanepar, lembrou a impor-
tância da comunicação para que a Aesbe busque um espaço 
maior e tenha uma atuação política mais forte. Além disto, a 
busca de maior unidade entre suas associadas também pas-
sa por uma comunicação eficiente, na avaliação de Stênio.

A implementação da Câmara Técnica de Comunicação e 
de Imprensa era uma reivindicação antiga dos profissionais 
de comunicação das companhias, que foi atendida em abril 
deste ano, pela atual diretoria da Aesbe.

AESBE - Notícias

PLANSAB: Pacto no Ano 
Internacional do Saneamento

Para celebrar 2008 como o Ano Internacional do Sa-
neamento, o governo deve lançar, até o final do ano, 

um pacto socioterritorial do saneamento. O acordo terá 
a participação da sociedade, entidades do setor e fun-
cionará como um mecanismo  do Plano Nacional de Sa-
neamento (Plansab), em construção e previsto para ser 
finalizado em abril de 2010.

O Plansab será o instrumento central do governo para 
o cumprimento das diretrizes da Lei de Saneamento Bá-
sico e das Metas do Milênio e a palavra definitiva sobre o 
abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o ma-
nejo de resíduos sólidos e o manejo de água pluviais.

Antes de fazer parte do Plano Nacional de Sanea-
mento, as definições deverão ser apreciadas pelos con-
selhos nacionais de Meio Ambiente (Conama), de Recur-
sos Hídricos (CNRH), de Saúde (CNS) e das Cidades.

O primeiro passo para a concretização do Pacto pelo 
Saneamento Básico será a construção coletiva do que 
vem sendo chamado de metodologia do plano. Essa me-

todologia definirá, por meio de audiências públicas, os 
objetivos, diretrizes, estratégias e instrumentos técni-
cos, operacionais da elaboração do Plansab.

A coordenação desse processo está a cargo do Mi-
nistério das Cidades e conta com a participação dos mi-
nistérios do Meio Ambiente, da Saúde e da Integração.

O Ministério do Meio Ambiente vem participando 
dessas discussões por meio da Secretaria de Recursos 
Hídricos e da Agência Nacional de Águas. Como coorde-
nador nacional dos sistemas nacionais de Meio Ambien-
te e de Recursos Hídricos, o MMA já vem contribuindo 
para os programas e ações de saneamento básico de-
finidas por bacias hidrográficas com o Plano Nacional 
de Recursos Hídricos e ainda com os planos regionais 
de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos, 
atualmente aplicados em 16 estados brasileiros.

Fonte – Assessoria de Comunicação do Ministério do 
Meio Ambiente/Agência Envolverde
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Sem aparente razão de ser, as discussões controver-
tidas sobre a interpretação da disciplina constitucio-

nal e legal do saneamento básico (ambiental?) no Brasil 
continua se arrastando há quase 20 anos. Já existe lei 
federal recente sobre o assunto (Lei 11.445/2007), mas 
persiste a obscuridade sobre as competências do Estado 
e dos Municípios a respeito da prestação e controle dos 
serviços públicos de saneamento básico, especialmente, 
a coleta e tratamento do esgoto sanitário e a captação, 
tratamento e distribuição de água à população urbana, 
particularmente em regiões metropolitanas. 

No rescaldo de tudo, é possível divisar duas grandes 
razões entrelaçadas para explicar essa obscuridade. 
Uma, a principal, de caráter econômico-social e a outra, 
de caráter político-institucional. Esta última compreen-
de o problema da interpretação jurídica das disposições 
constitucionais a respeito da disciplina geral dos serviços 
públicos locais e regionais a serem prestados pelo Esta-
do e pelos Municípios, conjunta ou separadamente. Essa 
questão envolve singularmente o saneamento básico e 
ambiental, palco de inúmeros e conflitantes interesses 
públicos e privados. Certamente aí se coloca a questão 
das autonomias e competências daqueles entes federa-
dos em suas relações recíprocas e em seus efeitos no 
mundo sócio-econômico e político-institucional. 

Segundo essa concepção, a interpretação realista 
não é meramente uma questão de lógica ou de lingua-
gem jurídica, mas antes de tudo, reflexo de interesses 
em jogo, às vezes inconfessáveis. É preciso sempre po-
larizar a leitura das normas com os fatos e processos 
sociais concretos. O direito não está nos textos puros, 
lógica e linguisticamente construídos, mas na realida-
de das condutas disciplinadas e condicionadas histórica, 
social e economicamente. Se a norma jurídica é produto 
de decisão, ela pressupõe contingência, risco, ideologia e 
embate de interesses. Por esse motivo, as possibilidades 
de sentido dos institutos jurídicos são reveladas princi-
palmente pelas conveniências e interesses em jogo. Toda 

interpretação é engajada; é comprometida com os fatos 
sociais contextualizados. Então, não se deve buscar a ex-
plicação da obscuridade jurídica na mera interpretação 
formal dos textos, mas sim nos fatos sociais que a con-
dicionam. 

Em nosso objeto de preocupação, que fatos sociais 
são esses? São de duas ordens: (1) os fatos sociais da 
realidade material em processo, não dependentes dire-
tamente da vontade, como, por exemplo, a urbanização 
mais complexa que leva a inevitáveis mudanças de qua-
lidade e dimensões na extensão e prestação de serviços 
urbanos; e (2) os fatos das relações sociais em conflito 
dentro de determinados parâmetros definidos pelo sis-
tema de mercado e movimento de capitais, bem como da 
engenharia institucional exigida para dar conta daqueles 
conflitos.  

Se tomarmos a questão da autonomia municipal, por 
exemplo, tal como textualmente inscrita na Constitui-
ção de 1988, verificamos que ela comporta, quando em 
confronto com os fatos reais pertinentes, para efeito de 
verificar-se o potencial de intervenção normativa e admi-
nistrativa dos municípios, pelo menos dois sentidos dife-
renciais de interpretação, ambos legítimos e igualmente 
aplicáveis, se obedecidas determinadas condições. 

Num primeiro sentido, para a grande maioria dos mu-
nicípios, cuja dimensão das cidades de pequeno, médio 
ou grande porte se contém dentro de seus limites terri-
toriais, sem se exorbitar de suas fronteiras, a autonomia 
local será interpretada no sentido tradicional, tal como já 
está consolidada jurisprudencialmente. Está bem claro 
que neste caso o município envolve, no interior de seus 
limites territoriais, a respectiva cidade. Os serviços de 
saneamento básico, por exemplo, podem ser prestados 
pelo município com a mobilização de recursos próprios 
naturais, técnicos e financeiros no âmbito de seu territó-
rio e segundo suas próprias forças institucionais. Nesses 
casos, os municípios são inegavelmente titulares desses 
serviços, e ao Estado só é facultado interferir nas ques-

Saneamento básico: 
a obscuridade jurídica 
e suas razões
Alaôr Caffé Alves

Professor da Universidade de São Paulo

Artigo 
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tões relativas aos recursos naturais que possam afetar 
as relações entre eles, como, por exemplo, as referen-
tes aos recursos hídricos comuns. Entretanto, em função 
de interesses inconfessáveis, esse sentido de autonomia 
passou a ser inteiramente universalizado para todos os 
municípios brasileiros, sem exceção. Foi exatamente 
esse o sentido abrangido pela Lei federal nº 11.445/2007, 
negando-se, ao Estado, a competência originária para 
ser titular dos serviços urbano-regionais no âmbito do 
saneamento básico, contrariando frontalmente a Cons-
tituição. Veremos as razões a seguir. Ficaram ignoradas, 
infelizmente, as profundas diferenças entre municípios 
quanto às respectivas dimensões, complexidades e pro-
cessos de urbanização, tendo sido interpretada a autono-
mia local de maneira absolutamente estreita, uniforme e 
universalizada.  

Essa última observação é nuclear, pois a Lei federal 
nº 11.445/2007 considerou essas complexidades urbanas 
apenas no plano da somatória das competências locais, 
sem atender precisamente ao fato de que a mera soma 
das partes, isto é, dos municípios individualizados, não é 
igual ao todo regional, especialmente quando esse todo 
é um complexo urbano-regional. Fala-se em região, mas 
não em região metropolitana. Segundo o texto legal, a 
contigüidade dos municípios está referida à prestação de 
serviços de saneamento básico em uma multiplicidade 
deles, sejam ou não contíguos, e não porque estejam eles 
ligados em razão de algo infinitamente mais complexo, 
ou seja, porque estejam precisamente abrangidos por 
uma conurbação gigantesca, com imensos problemas 
urbanos que só podem ser tratados como uma totalidade 
regional integrada. Daí terem sido as questões metropo-
litanas absolutamente desprezadas.

Para a referida lei, a região metropolitana simples-
mente não existe e qualquer tratamento regional deve 
ser realizado apenas pela aplicação do art. 241 das Dis-
posições Constitucionais Gerais, cuja eficácia se refere 
a consórcios públicos e convênios de cooperação entre 
entes federados. Essas figuras jurídicas expressam so-
mente relações de caráter voluntário, absolutamente 
impróprias ao tratarmos das questões metropolitanas 
substanciais, especialmente quanto às funções públicas 
de interesse comum. Essas questões, como veremos, 
exigem disposições jurídicas de natureza compulsória ou 
impositivas que não devem estar sujeitas à possível de-
sistência ou denúncia voluntária dos entes envolvidos.   

Por outro lado e num segundo sentido, no caso de os 
municípios terem suas respectivas cidades fisicamente 
interligadas (conurbadas), sob forma de metrópole ou 
aglomeração urbana de grande dimensão, de sorte a 
ultrapassar os limites territoriais de cada município, o 
texto constitucional da autonomia local não poderá ser 
interpretado do mesmo modo, sob pena de distorções 
lamentáveis. Agora, temos não mais um município envol-

vendo sua cidade, mas precisamente o contrário, ou seja, 
uma gigantesca cidade envolvendo vários municípios 
“autônomos”. É solar que alguns serviços públicos e fun-
ções urbanas, antes considerados locais, em tais condi-
ções sofram inevitáveis e profundas alterações em suas 
respectivas estruturas, formas diferenciais de prestação, 
planejamento, coordenação, administração e articulação 
integrada, bem como em seus respectivos regimes ins-
titucionais. Exatamente como previsto pela Constituição, 
conforme interpretação de seu artigo 25, § 3º. 

Os serviços de saneamento ambiental, controle da 
poluição, transportes públicos metropolitanos, abaste-
cimento, loteamentos de grandes proporções, assenta-
mentos industriais, sistema viário expresso, controle do 
uso e ocupação do solo metropolitano são alguns servi-
ços e funções públicas que se tornam comuns a todos os 
municípios regionais, exigindo um tratamento integrado 
por parte de todos os entes federados envolvidos, incluin-
do o Estado. Nessas condições, o Estado também passa 
a ter responsabilidades urbanístico-regionais. Por essa 
razão, o planejamento, execução e disciplina das funções 
públicas de interesse comum, previstos naquele artigo, 
não são de exclusiva competência dos municípios singu-
larmente considerados, nem de exclusiva competência 
do Estado. Aqui temos novas figuras jurídico-constitucio-
nais não suspeitadas pela Lei federal nº 11.445/2007. Tan-
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Lei federal nº 11.445/2007 parece atender com exagerada 
fidelidade ao municipalismo tradicional e subliminarmente à 
iniciativa do capital privado, sendo a preocupação regional posta 
em caráter mais acidental do que essencial. E é justamente 
a organização, o planejamento e a prestação dos serviços de 
saneamento básico em regiões metropolitanas que são o grande 
problema a ser equacionado. 
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to pior para a região metropolitana e para a excelência na 
prestação dos respectivos serviços públicos, bem como 
para o exercício racional e adequado de funções públicas 
regionais. 

Ao contrário, a lei parece atender com exagerada fide-
lidade ao municipalismo tradicional e subliminarmente à 
iniciativa do capital privado, sendo a preocupação regio-
nal posta em caráter mais acidental do que essencial. E é 
justamente a organização, o planejamento e a prestação 
dos serviços de saneamento básico em regiões metro-
politanas que são o grande problema a ser equacionado, 
precisamente em razão de suas orgânicas conexões e in-
terdependências com os demais serviços públicos e fun-
ções urbanas de caráter metropolitano. A região metro-
politana tem que ser pensada e operada como um todo 
orgânico e não como mera soma de partes. 

A lei, por outro lado, é extremamente detalhada em 
suas disposições, tanto por singularizar uma desneces-
sária e ilegítima camisa de força para os Estados e Muni-
cípios, quanto por assegurar, ao máximo, a atuação e ga-
rantia dos capitais privados. É a privatização dos serviços 
públicos que, apesar dos tempos frustrantes, ainda per-
siste a galope no setor. Contudo, a lei busca fugir dessa 
pecha na medida em que possibilita a construção de um 
fraco conselho consultivo, exigências de planos e progra-
mas e de marcos regulatórios destinados a pôr cobro a 
qualquer abuso do poder econômico ou de desmandos 

decisórios. É bom, mas é frágil. Isso pode soar como uma 
retórica simbólica para os incautos, muito comum em 
nossos diplomas legais, especialmente na Constituição. 
No Programa de Aceleração de Crescimento, no PAC/
Saneamento, por exemplo, foi maior a infelicidade em 
ocultar os propósitos do mercado. No referido programa, 
de início, haviam sido previstos recursos para o desen-
volvimento institucional e de gestão, objetivando a revi-
talização do setor. Esses recursos foram posteriormente 
cortados. E por que isso? Não há, por acaso, necessidade 
de revitalização institucional? Não seria uma meta im-
portante a ser perseguida? A mencionada rejeição poste-
rior mostra mais do que nunca a influência e cautela do 
capital privado na área, evitando deixar pendentes metas 
que lhe possam criar dificuldades.

O saneamento básico é serviço de caráter social. Atu-
ando, em última instância, na área da saúde, ele assegu-
ra diretamente a reprodução da força de trabalho e ape-
nas indiretamente a do capital. O capital privado poderia 
até não comparecer na área. Por isso, a organização e as 
decisões regionais no setor caberiam ao Estado e muni-
cípios metropolitanos, instâncias ligadas de modo predo-
minante à reprodução social da força de trabalho, pois a 
instância da reprodução do capital tem predominância na 
área federal, por envolver a necessidade de centralização 
de políticas econômicas. Basta analisar o rol de compe-
tências constitucionais dos entes federados para compre-

O saneamento básico é serviço de caráter social. Atuando, em última instância, na área da saúde.
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ender a distribuição dessas 
responsabilidades. Não se 
justifica, portanto, sua re-
gulação legal e minuciosa 
amarrada e centralizada 
em âmbito federal, princi-
pal instância da represen-
tação do capital e garanti-
dora de sua reprodução. A 
lei se enuncia como esta-
belecendo diretrizes para 
o saneamento básico no 
País, mas, na verdade, ela 
procura, mediante detalhes 
regulados em nível federal, 
mediante 60 artigos, evitar 
discricionariedades locais 
e regionais que possam 
prejudicar a previsão e cer-
teza do processo de acumulação do capital. 

Pelo exposto, vê-se que ao Estado cabe também a res-
ponsabilidade, em conjunto com os municípios metropoli-
tanos, de realizar a prestação, de forma direta ou delega-
da, a regulação, o controle e a fiscalização de serviços e 
funções de interesse comum. Assim, a titularidade desses 
serviços comuns é compartilhada entre municípios e Es-
tado. Como os municípios metropolitanos, isoladamente 
considerados, não são titulares desses serviços comuns, 
o Estado não é, igualmente, titular isolado dos mesmos. 
As decisões sobre sua organização, planejamento, pres-
tação, concessão e controle devem ser conjuntas, nos 
termos de um conselho deliberativo metropolitano, de 
caráter público e autárquico, intergovernamental, no qual 
tenham assento representações dos municípios metropo-
litanos e do Estado. Esse fato é de grande importância e 
não pode ser desconsiderado na interpretação da autono-
mia dos municípios metropolitanos. 

Aos municípios integrantes de regiões metropolita-
nas, agora, é facultado decidir sobre questões regionais, 
ampliando suas autonomias ao tamanho das novas res-
ponsabilidades que passam a ter, por força dos inéditos 
fatos da ciclópica expansão urbana no País. O peculiar in-
teresse local compreende também algumas questões re-
gionais (funções públicas de interesse comum) ligadas à 
metrópole em que os municípios estão inseridos. Temos, 
aqui, a necessidade de o texto normativo constitucional 
dar conta de um sentido adequado que possa ajustar-se 
aos novos processos da inusitada expansão urbana, isto 
é, aos fatos da realidade material e social que impõem a 
adoção de novos critérios jurídico-hermenêuticos, objeti-
vando a eficácia da ação normativa e administrativa dos 
entes federados nas grandes cidades. Assim, de modo le-
gítimo, eliminamos a síndrome da uniformidade na inter-
pretação jurídica, ajustando os textos constitucionais de 

forma significativa e ope-
racional às exigências dos 
fatos concretos, seja para 
os municípios urbanistica-
mente isolados, seja para 
os municípios metropolita-
nos. A autonomia municipal 
não será interpretada de 
maneira mecânica e univer-
sal. É justamente por isso, 
para que a autonomia cons-
titucionalmente garantida 
fosse interpretada de for-
ma distinta para municípios 
profundamente diferentes 
quanto às respectivas reali-
dades urbanas, que a Cons-
tituição de 88, em seu arti-
go 25, § 3º, previu a criação, 

por lei complementar dos Estados, de regiões metropoli-
tanas, aglomerações urbanas e micro regiões. 

Os critérios constitucionais impostos para a criação 
daquelas unidades urbano-regionais são precisamente 
as condições a serem preenchidas para a interpretação 
da autonomia municipal dentro de novos parâmetros, 
acima enunciados. Entre essas condições, há que existir 
lei complementar estadual criando – melhor, reconhe-
cendo – tais entes regionais urbanísticos, compostos por 
agrupamentos de municípios limítrofes. Deve haver, por-
tanto, uma multiplicidade de municípios envolvidos; isso 
exatamente porque a expansão urbana traspassa os li-
mites de cada município do complexo urbano-regional. A 
lei 11.445 desconhece totalmente essa realidade e ficou 
extremamente empobrecida no que tange ao equaciona-
mento dos problemas metropolitanos ligados ao sanea-
mento básico regional.

Agora, é preciso ficar muito atento ao que vem a se-
guir. Aquele agrupamento é de caráter compulsório, pois 
os municípios nele compreendidos também devem reco-
nhecer a imposição dos fatos metropolitanos nos quais 
se inserem. Portanto, ao município não é dada a facul-
dade de renunciar pertencer ou não à região metropoli-
tana. É preciso reconhecer que a otimização das partes 
não leva necessariamente à otimização do todo. Eis por-
que a região metropolitana não pode ser objeto de mero 
consenso entre os municípios. Havendo espaço metropo-
litano comprovado, ao Estado fica a competência cons-
titucional de reconhecê-lo mediante lei complementar. 
Por conseqüência, as relações mútuas dos municípios e 
com o Estado, nas questões ligadas aos interesses pú-
blicos comuns, não podem ficar apenas adstritas à ado-
ção de consórcios públicos ou convênios de cooperação, 
nos termos do artigo 241 de Constituição, como quer a 
lei 11.445/07. Tais instrumentos são de caráter voluntário, 

A autonomia municipal não será interpretada 

de maneira mecânica e universal. É 

justamente por isso, para que a autonomia 

constitucionalmente garantida fosse 

interpretada de forma distinta para 

municípios profundamente diferentes 

quanto às respectivas realidades urbanas, 

que a Constituição de 88, em seu artigo 25, 

§ 3º, previu a criação, por lei complementar 

dos Estados, de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e micro regiões. 
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podendo ser denunciados 
a qualquer tempo, e não 
atendem aos reclamos das 
políticas regionais como 
um todo. Essas figuras jurí-
dicas são muito úteis, mas 
de nenhum modo substi-
tuem as formas estrutura-
doras de regiões metropo-
litanas para levar a cabo a 
implementação de políticas 
públicas regionais, execu-
ção integrada de serviços 
e funções públicas de interesse comum e planejamento 
regional. Nesse sentido, o regime jurídico-constitucio-
nal desses municípios metropolitanos é bem diverso dos 
municípios não metropolitanos, mais isolados e com fun-
ções tradicionais. 

Esse é um novo fato do federalismo brasileiro. E é 
justamente por isso que, como dito acima, se torna indis-
pensável a criação de mecanismos institucionais asse-
guradores da representação e da participação ativa dos 
municípios metropolitanos nas decisões regionais, bem 
como garantidores da presença do Estado em razão de 
seu necessário envolvimento nas grandes questões ur-
bano-regionais. Nosso federalismo, assim, enfrenta com 
vigor e descortino, sob suas formas cooperativa, solidária 
e integrada, os novos desafios representados pelos gi-
gantescos aglomerados urbanos, produto do desenvolvi-
mento do capitalismo global. 

Vê-se, de modo solar, que esse fenômeno sócio-eco-
nômico não cabe no estreito conceito de autonomia local, 
entendido na perspectiva tradicional, ainda que válido 
para a grande maioria dos municípios brasileiros que 
não estão ainda inseridos em grandes aglomerações re-
gionais. No entanto, a lei federal do saneamento básico 
infelizmente ignorou cabalmente essa realidade. Aquele 
fenômeno, expresso no gigantismo dos aglomerados ur-
banos, está sob a égide dos interesses difusos, decorren-
tes da produção, circulação e consumo de grandes mas-
sas de produtos econômicos relacionados à mobilização, 
comprometimento ambiental e controle de imensos re-
cursos naturais, bem assim à disciplina e organização de 
contingentes populacionais concentrados nunca antes 
vistos. A sustentabilidade urbana e conseqüente qualida-
de de vida e viabilidade econômico-social da metrópole 
exigem novos mecanismos institucionais e organizacio-
nais. O objetivo para o reconhecimento legal daquelas 
regiões urbanizadas é justamente integrar a organiza-
ção, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum. Isso está explicitamente previsto pela 
Constituição, em seu artigo 25, § 3º, já mencionado. 

Certamente, o fato sócio-econômico metropolitano 
autoriza, desde que haja a lei complementar estadual ins-

tituidora do complexo urba-
no-regional, a interpretar 
a autonomia municipal dos 
municípios metropolitanos 
de forma muito diferente 
da vigente para os municí-
pios não metropolitanos. A 
lei 11.445/07 passou longe 
dessa questão. Não é pos-
sível, pois, identificar am-
bos os tipos de município 
numa só vala comum. En-
tra, no caso, a considera-

ção de competências específicas para um novo âmbito de 
funções: as funções públicas de interesse comum. Essas 
funções exigem tratamentos técnicos, institucionais e or-
ganizacionais bem diferentes daqueles dispensados para 
a prestação regular dos serviços locais tradicionais. 

Até aqui vimos a força incontornável dos fatos sociais 
representados pela existência de regiões metropolita-
nas, as quais reclamam – sob pena de se cair em tei-
mosa ineficiência da hermenêutica positivista corrente 
– o reconhecimento jurídico adequado para construir as 
instituições apropriadas ao seu tratamento operacional e 
sustentável. Observa-se, portanto, que nesse caso a obs-
curidade da interpretação jurídica parece dever-se, nos 
estreitos limites da hermenêutica clássica, mais ao des-
conhecimento ou equívocos a respeito da realidade ur-
bana no País do que a manobras subterrâneas ligadas a 
interesses não claramente identificados. Essa aparência 
também se mostra no que toca ao conceito de direito, na 
medida em que este é compreendido como algo abstrato 
e formal, isolado da realidade em que está inserido, e não 
como expressão viva, concreta e contextual das condutas 
sociais, políticas, econômicas e culturais. Mas, essa du-
alidade de interpretação do direito, é preciso sublinhar, 
não é inocente. Não há uma indiferença ideológica. Essa 
questão tem uma causa social de base. Exatamente por 
isso, podemos avançar na compreensão da aludida obs-
curidade quando verificamos ser ela alimentada precisa-
mente pela dinâmica da estrutura social, decorrente das 
ações econômicas e políticas hegemônicas destinadas 
a equacionar a direção do tratamento que os serviços 
públicos devem ter numa sociedade marcada pelo movi-
mento dos mercados e dos capitais. No campo do sanea-
mento ambiental isso é crucial. Essa é a segunda ordem 
de fatos social, acima mencionada, que precisa ser adu-
zida para maior compreensão das razões da obscuridade 
jurídica que se pretende esclarecer. 

Nessa segunda ordem, partimos da idéia de que des-
cobriremos o verdadeiro sentido de um pensamento ou 
de uma disposição normativa se compreendermos as ba-
ses sociais de onde se originam. Assim, temos os fatos 
das relações sociais estruturais que, em razão dos inte-

Essas figuras jurídicas são muito úteis, mas 

de nenhum modo substituem as formas 

estruturadoras de regiões metropolitanas 

para levar a cabo a implementação de 

políticas públicas regionais, execução 

integrada de serviços e funções públicas de 

interesse comum e planejamento regional.
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resses em conflito próprios do sistema de mercado, fa-
vorecem ou tendem a impor normas jurídicas e interpre-
tações diferentes objetivando atender às forças sociais 
hegemônicas. E isso nem sempre consulta aos interes-
ses da sociedade como um todo. Há potenciais conflitos 
entre as esferas publica e privada. Certamente, a linha 
de interesse mais forte costuma prevalecer nas negocia-
ções relativas ao desenvolvimento de serviços técnicos 
ou industriais que tenham um viés explorável pela inicia-
tiva privada. Se a atividade, pública ou privada, oferecer 
alguma forma de rendimento, ficará naturalmente sob o 
foco dos capitais privados. Disso não se pode escapar. O 
sistema é de livre mercado. Por isso, destaca-se o empe-
nho dos órgãos, entidades públicas e organizações em-
presariais para o incremento das atividades associadas, 
das parcerias público-privadas (PPP). Entretanto, nas 
sociedades de grande porte, como a nossa, não é possível 
desenvolver qualquer atividade econômica sustentável 
sem o concurso não só das decisões públicas objetivando 
o bem-estar das grandes coletividades, mas também das 
estratégias institucionais e da formulação e execução de 
políticas públicas. Afinal, o sistema, para evitar tensões 
críticas, também procura sua legitimidade perante os re-
clamos sociais abrangentes.

O que está em jogo não é apenas o valor de troca, a 
lucratividade, o benefício privado, mas também o valor 
de uso social, o atendimento às necessidades de comu-
nidades inteiras, compreendendo em sua maior parte 
segmentos de baixa renda. Entretanto, a empresa priva-
da não suporta o incremento de socialidade em tal di-
mensão que possa comprometer a lógica da acumulação. 
Esse processo pode contrariar as leis do mercado base-
adas nas relações daqueles que podem trocar, ou seja, 
que tenham acesso a recursos suficientes para compra 
e venda o que, por certo, não é apanágio de grande parte 
da população mais carente de serviços públicos. Eis um 
grande problema estrutural marchando contra a univer-
salização dos serviços públicos. 

Para serem prestados às grandes multidões, esses 
serviços não comportam um perfeito retorno compensa-
dor nas expectativas de trocas mercantis. Afinal, não se 
pode vender água apenas àqueles que podem comprá-la. 
Existe um profundo desbalanceio entre as classes so-
ciais, com diferenças abissais de renda. Os capitais que 
militam na área vão se empenhar em reduzir ao máximo 
os respectivos custos sociais. Por isso, a imposição do 
gravame da universalização procurada pelo ideal da igua-
lação social, em contraste com o esforço de cumulação 

A sustentabilidade urbana e conseqüente qualidade de vida e viabilidade econômico-social da metrópole exigem novos 
mecanismos institucionais e organizacionais. O objetivo para o reconhecimento legal daquelas regiões urbanizadas é 
justamente integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
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privada, em áreas de prestação de serviços públicos, só 
se tornará factível se efetivamente o poder público contar 
com mecanismos de resistência sócio-política e de exi-
gência institucionalizada não domável pelos interesses 
hegemônicos do capital. A lei 11.445, dentro das tensões 
e ambigüidades que a caracterizam, procura disciplinar 
esse processo de resistência. Entre outros mecanismos, 
espera-se a consecução desse efeito mediante a criação 
de agências reguladoras independentes para os serviços 
públicos, deixando a prestação econômica e técnica de-
les em mãos dos capitais privados. O problema, contudo, 
é impedir sejam tais mecanismos tornados reféns das 

forças econômicas. Isso 
normalmente ocorre pelo 
predomínio do neolibe-
ralismo nos dias de hoje. 
Essa regulação, natural-
mente, é uma proposta 
cuja execução vem reve-
lando fragilidades, espe-
cialmente se se tem em 
conta o caráter hegemô-
nico das forças econômi-
cas dominantes, incluindo 
sua influência nas esferas 
de regulação dos serviços 
públicos. 

No entanto, resta uma 
grande margem de van-
tagens para a exploração 
industrial dos serviços 
públicos, dependendo da 
forma como são prestados 
e como são fiscalizados e 
controlados. Os preços 
públicos, por serem mais 
artificiais, podem ter uma 
elasticidade de maior con-
trole porque, em última 
instância, a demanda é 
relativamente inelástica. 
Tal fato assegura certo 
estímulo ao ingresso de 
capitais interessados, por-
que o arco de riscos é me-
nor. Por isso, comportam 
grandes investimentos de 
longo prazo. Isso soma-
do ao monopólio natural, 
especialmente no que se 
refere ao saneamento 
básico, produz uma siner-
gia na atração de capitais 

para o setor. Por razões óbvias, o processo se torna mais 
apetitoso em regiões metropolitanas. Daí as grandes po-
lêmicas no que tange aos poderes de concessão dos mu-
nicípios metropolitanos em confronto com os do Estado. 
A leitura crítica do texto da comentada lei do saneamento 
básico deixa isso muito claro.

Para melhor compreensão daquele processo, é pre-
ciso notar que há uma questão geralmente não referida 
na exploração dos serviços públicos de saneamento pe-
los capitais privados em comparação com a prestação 
direta por órgãos ou entidades públicas (autarquias), ou 
prestação indireta por empresas públicas ou de economia 

Para serem prestados às grandes multidões, esses serviços não comportam um perfeito 
retorno compensador nas expectativas de trocas mercantis. Afinal, não se pode vender 
água apenas àqueles que podem comprá-la. Existe um profundo desbalanceio entre as 
classes sociais, com diferenças abissais de renda. 
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mista. É a questão da des-
tinação publica ou privada 
dos excedentes decorren-
tes da atividade econômica 
no setor. 

No caso da exploração 
privada, esses excedentes 
destinam-se prioritaria-
mente a remunerar o ca-
pital, independentemente 
de reaplicação no próprio 
setor. No caso da explora-
ção publica, é possível as-
segurar a inteira aplicação 
ou aplicação prioritária dos 
excedentes no setor, espe-
cialmente quando outras 
comunidades necessitam 
da prestação desses ser-
viços essenciais e não possuem recursos suficientes. 
É preciso cuidar dos fundos de provimento de recursos 
para o setor e nada mais natural do que a formação des-
ses fundos com recursos provenientes da exploração 
desses mesmos serviços públicos, sempre em direção à 
garantia da universalização. Certamente, é possível res-
tar considerações a respeito da eficiência na aplicação 
desses recursos, mas ela poderá ser razoavelmente al-
cançada com regulação eficaz, transparência e controle 
democrático de seus resultados.   

Vemos, ao final, pelas considerações acima, que 
grande parte da obscuridade na interpretação sobre au-
tonomias e competências dos entes federados, no que 
respeita às possibilidades institucionais de prestação 
dos serviços de saneamento, decorre da existência de 
grandes conflitos de interesses na área e de pressões 
de forças ligadas ao capital privado, bem como das con-
seqüentes diretivas políticas envolvidas no setor, espe-
cialmente em regiões metropolitanas. Não cremos que 
o municipalismo puro possa explicar esse movimento, 
pois aquele tem mera função ideológica e é insuficiente 
para explicar a rede dos interesses econômicos e insti-
tucionais envolvidos. O municipalismo comparece como 
instrumento útil, mas não determinante.

O objetivo é fundamentalmente econômico. Daí vem 
seu efeito de combustão política que, em última instân-
cia, reflete-se na obscuridade jurídica a respeito das 
competências, até certo ponto armada e mantida inten-
cionalmente. Não há, portanto, inocência. É de grande in-
teresse dos capitais privados que tenham à frente entes 
federativos menores e mais flexíveis, do ponto de vista 
administrativo e legislativo, para propiciar negociações 
mais abertas e de menor resistência à incursão dos in-
teresses privados. Por isso, as regiões metropolitanas 
passam a ser o principal e suculento alvo de investida da 

idéia de fragmentação do 
poder concedente, em que 
pese, pelo que foi dito, ser 
essa solução nitidamente 
menos natural e totalmen-
te inadequada aos propósi-
tos de racionalização dos 
serviços em termos urba-
no-regionais. Isso é perfei-
tamente explicável, pois é 
próprio e legítimo do siste-
ma de livre iniciativa. Mas, 
os que pretendem repre-
sentar os interesses gerais 
devem estar conscientes 
dessa trama estrutural e 
cuidar para que a dimen-
são pública tenha a sua vez. 
Essa postura, é claro, não 

implica a rejeição da iniciativa de capitais privados que 
possam trabalhar no setor, inclusive com as inúmeras 
fórmulas de associação, colaboração e participação con-
junta com entidades públicas, promovendo os comparti-
lhamentos adequados de recursos públicos e privados. 

Aos entes públicos locais, por outro lado, persiste, em 
grande parte, utópica idéia de que os excedentes, obtidos 
pela prestação dos serviços de saneamento básico, serão 
de tal monta que permitirão a salvação dos respectivos 
erários e conseqüente extensão de benefícios a outras 
áreas de demanda pública. Por outro parte, é perfeita-
mente legítima, como dispõe a lei, a defesa de relações 
mais justas entre o poder local e a prestação regional. 
Entretanto, a defesa incondicional do municipalismo 
puro não se justifica. Infelizmente, não se percebe que 
tal defesa, mesmo para aqueles que a fazem de modo 
bem intencionado ou de maneira inconsciente, se presta 
à manipulação de secretas intenções particularistas, se-
jam provenientes do capital, sejam dos que ambicionam 
vantagens políticas de segunda ordem. 

Do ponto de vista do Estado, entretanto, uma política 
absolutamente fragmentada das concessões na pres-
tação dos serviços de saneamento, especialmente em 
regiões metropolitanas, não permitiria o atendimento 
racional de todos os municípios, dificultando-se também 
as pretensões de compensação entre comunidades. Cer-
tamente, os que procuram essa fragmentação por razões 
econômicas, em sistemas urbano-regionais complexos, 
não levam em conta inúmeras questões de alta importân-
cia para a prestação racional e adequada daqueles servi-
ços de caráter metropolitano. Não contam, por exemplo, 
com as exigências regionais de regulação, tratamento, 
planejamento e execução integrados dos serviços de 
saneamento ambiental, rendimentos de escala e impo-
sições administrativas e financeiras de caráter regional, 

O problema, contudo, é impedir sejam tais 

mecanismos tornados reféns das forças 

econômicas. Isso normalmente ocorre pelo 

predomínio do neoliberalismo nos dias de 

hoje. Essa regulação, naturalmente, é uma 

proposta cuja execução vem revelando 

fragilidades, especialmente se se tem em 

conta o caráter hegemônico das forças 

econômicas dominantes, incluindo sua 

influência nas esferas de regulação dos 

serviços públicos.
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A definição da titularidade para a prestação dos ser-
viços públicos de saneamento básico há muito tem 

sido discutida. O viés de argumentação em defesa da titu-
laridade, municipal ou estadual, está atrelado a aspectos 
estruturais, econômicos, políticos, ambientais, sociais e 
jurídicos constitucionais.

A busca por essa definição encontrava-se adormeci-
da, até que a tentativa de impor a titularidade municipal, 
por intermédio de um anteprojeto de lei que definiria as 
diretrizes para o saneamento básico, fez com que o Su-
premo Tribunal Federal, no ano de 2006, retomasse o jul-
gamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que, 
no mérito, permitem a apreciação  da questão.

Com a retomada do julgamento, restou claro que a 
definição da titularidade não se perfaz numa solução 
simplista. Seja porque envolve questões de natureza fe-
derativa e constitucional, como autonomia dos entes e 
auto-governo, ou porque o acórdão final desta quase sin-
fonia poderá implicar na necessidade de remodelagem 
de estruturas e instituições organizadas desde a década 
de sessenta.

A complexidade da questão é tão manifesta, que pela 
análise dos votos proferidos pelos Ministros do Supremo, 
reconhecidamente dotados da sapiência necessária a dar 
fim ao conflito, verifica – se que não há consenso.

Quando em seus votos consideram que é preciso pre-
servar de forma totalitária e absoluta a autonomia dos 

entes, alguns ignoram a realidade e as conseqüências de 
um país que cresceu e cresce de forma desordenada e 
onde as grandes concentrações urbanas suplantam limi-
tes territoriais. 

A tão comentada conurbação traz reflexos que de-
mandam uma gestão político administrativa mais ampla 
e equânime, de modo a tratar cada ente como parte de 
um todo e isso não implica necessariamente em violação 
à autonomia. É o pensar moderno, entendendo os limites 
de uma nova realidade de cidades/país. Não há mais con-
dições de sustentar que “tudo o que local, é municipal.”

O Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, em voto proferido em abril deste ano 
conclui dizendo: “… o serviço de saneamento básico - no 
âmbito de regiões metropolitanas, microrregiões e aglo-
merados urbanos - constitui interesse coletivo que não 
pode estar subordinado à direção de único ente, mas 
deve ser planejado e executado de acordo com decisões 
colegiadas em que participem tanto os municípios com-
preendidos como o estado federado.”

Refletindo sobre o assunto é forçoso admitir que os 
instrumentos de participação conquistados pela socieda-
de precisam ser exercitados. Certamente não na defesa 
de ideologias políticas absolutistas, mas com o propósito 
de resguardar os interesses da sociedade como um todo, 
sejam pobres ou ricos.  Essa é a condição básica para a 
universalização dos serviços.

O Federalismo e a Titularidade 
dos Serviços de Saneamento 
Assessoria Jurídica da Aesbe 

coordenação e integração com políticas territoriais, uso 
e ocupação do solo metropolitano e medidas técnicas de 
efeito regional, os quais obviamente não podem estar à 
disposição imediata de municípios isolados. 

A metrópole é um fenômeno urbano objetivo e de-
corre fundamentalmente da expansão involuntária do 
processo econômico-social e não pode ser contido nos 
limites do municipalismo voluntariamente construído, 
pois seus efeitos transcendem a realidade local em razão 
da natureza das próprias coisas. O municipalismo incon-
dicional e universalizado, assim, soa como uma persis-
tência arbitrária, artificial e conservadora que se nega a 
ver o caráter sistêmico da realidade econômico-social, 
do processo produtivo em expansão global e das condi-
ções infra-estruturais exigidas pela polarização regional, 
nacional e até internacional das atividades humanas. O 

municipalismo é válido, sim, mas, dentro dos limites do 
interesse local historicamente determinado. 

No entanto, e finalizando, em regiões metropolitanas 
é de se prever, pela densidade da demanda e aproveita-
mento de benefícios de escala, maiores expectativas de 
ganhos econômicos, o que obviamente tornam as apli-
cações de recursos no respectivo setor de saneamento 
mais rentáveis e mais ambicionadas. Esse enfoque da lei, 
dominantemente econômico, produz maléfica miopia e 
distorções gravíssimas no tratamento do desenvolvimen-
to sustentável das metrópoles. Aí estão os motivos pelos 
quais a obscuridade na interpretação das autonomias e 
das competências dos municípios e do Estado, no setor 
de saneamento básico em regiões metropolitanas, torna-
se muito mais densa e agressiva precisamente para es-
sas áreas. A lei 11.445/2007 confirma essa interpretação.  
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Tratamento Fiscal do 
Saneamento: entre o 
Real e o Imaginário
Walder Suriani

Superintendente Executivo da Aesbe
 

Muito se tem falado da necessidade de reforma tri-
butária no país. Ela viria para sanar falhas de uma 

legislação ampla, confusa, complexa, mal elaborada e, 
principalmente, elevada e injusta. Ela atinge o sanea-
mento de forma perversa e sem justificativas convin-
centes. 

Não é de hoje que o saneamento básico tem sido 
tratado com pouco apreço pelos governos. Uma análise 
mais criteriosa mostra que o saneamento carece croni-
camente de relevância política e nem um “endereço es-
pecífico” , materializado pelo Ministério das Cidades, pa-
rece ter alterado essa situação. Estudos mostraram que 
para universalizar os serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário em 20 anos, são necessários 
cerca de 10 bilhões/ano. O setor tem recebido, historica-
mente, pouco mais de R$ 3 bilhões/ano, entre recursos 
financiados e orçamentários, para esse atendimento. As 
ações mais relevantes são esporádicas e descontínuas – 
Planasa na década de 70; Projeto Alvorada em 1999/2001; 
PAC, de 2006 a 2010. Nessa linha, o setor pouco tem a 
esperar após 2010, tendo em vista que as ações do sane-
amento têm ficado subordinadas a outras esferas gover-
namentais, em especial à área da fazenda. 

Face a problemática da insuficiência de recursos, 
o setor tem reivindicado da área fiscal uma isonomia 
tributária. Não é pedir muito, pois diversos setores da 
nossa economia, também importantes, têm tido trata-
mento privilegiado. E, nesse particular, o governo tem 
apresentado um comportamento errático. 

Caso emblemático ocorreu quando da sanção da Lei 
Complementar 116/2003, que trata da cobrança do ISS, 
imposto de abrangência municipal. Ao vetar a cobrança 
desse tributo em serviços de “saneamento ambiental, 
inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitá-
rio e congêneres”, o Governo Federal, muito apropria-
damente, apresentou a seguinte justificativa:

“A incidência do imposto sobre serviços de sanea-
mento ambiental (...) não atende ao interesse público. 
A tributação poderia comprometer o objetivo do Gover-
no em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O 
desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria 

como conseqüência de longo prazo aumento nas despe-
sas no atendimento da população atingida pela falta de 
acesso a saneamento básico e água tratada. (...) Dessa 
forma, a incidência do imposto sobre os referidos servi-
ços não atende o interesse público, recomendando-se o 
veto aos itens 7.14 e 7.15, constantes da Lista de Serviços 
do presente Projeto de lei Complementar.”

Argumentos perfeitos e o saneamento teve reco-
nhecida a sua importância na qualidade de vida da po-
pulação brasileira. 

Essa importância, entretanto, se mostrou irrele-
vante para caso idêntico, envolvendo imposto da área 
federal. Quando da discussão do aumento da alíquota 
do PIS / COFINS, em 2003, o Governo Federal não aca-
tou os argumentos apresentados pelos operadores dos 
serviços. Por mais que se ressaltasse a necessidade de 
investimentos (em 2002 e 2003 os investimentos em sa-
neamento foram pífios) e os reflexos negativos de au-
mentos tributários nos serviços prestados pelas Com-
panhias de Saneamento, o Governo Federal não cedeu: 
aumentou o PIS / COFINS sobre o faturamento dessas 
empresas, o qual passou, em média, de 3,2 % para 7,6 
%. Diversos segmentos, construção civil, energia elé-
trica, edição de livros, industrialização de gemas, entre 
outros, conseguiram que esse aumento não os atingis-
se. O saneamento, não.   

Como resultado, as Companhias de Saneamento re-
colhem aos cofres federais cerca de R$ 1,4 bilhão / ano, 
sem receber contrapartida. Desde então, diversas enti-
dades têm mostrado ao Governo Federal os malefícios 
dessa contribuição para os prestadores dos serviços. 

Do lado das Companhias, alternativas visando a de-
soneração têm sido apresentadas, todas focando na re 
- inversão dessa cobrança na ampliação dos serviços. O 
Governo Federal, por sua vez, tem anunciado medidas 
cujos resultados não se materializam. A última delas, o 
REIDI – Regime Especial de Incentivo a Infra Estrutura, 
que visa a desoneração do PIS / COFINS, não trouxe ne-
nhum benefício a essas empresas. 

Quem sabe a “sensibilidade” mostrada pelo Governo 
Federal no veto ao ISS não aflore novamente? 

Artigo

Walder Suriane
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Economia de Energia é meta na Corsan (RS)
Na Corsan, assim como nas demais empresas de saneamento, os gastos de energia elétrica 

são significativos, correspondendo à segunda maior despesa da companhia depois da folha 

de pagamento. Assim, a identificação e a implementação de ações de caráter administrativo, 

comercial e técnico para maior eficiência energética tem sido uma preocupação crescente. 

Há pouco mais de um mês a Corsan 
teve sua estrutura interna altera-

da, e uma das modificações implemen-
tadas foi a criação da Diretoria Técnica 
que, entre outras atribuições, busca a 
normatização dos diversos setores da 
companhia. O melhor gerenciamento 
da energia elétrica está descartado 
nesse novo órgão da empresa.

A Corsan obteve avanços significa-
tivos na área de gestão de energia nos 
últimos anos. A correção do Fator de 
Potência, adequada às tarifas permi-
tidas pela Aneel, foi responsável em 
grande parte pelos recursos na or-
dem de R$ 500 mil mensais que tem 
sido economizados pela Corsan. Para 
atingir esse objetivo foram investidos 
R$ 365 mil e vários unidades de sa-
neamento optaram pelo tarifa horo-
sazonal verde e azul (que varia pelo  
horário e período de consumo) e tarifa 
convencional com contratos mínimos 
de 30 Kw/mês.

Desde 2000, em parceria com 
a CEEE-D (Companhia Estadual de 
Energia Elétrica), responsável pela 
distribuição de energia elétrica em 
cerca de 1/3 do Estado, foram subs-
tituídos antigos motores elétricos 
e bombas dos balneários do Litoral 
Norte e Sul. A mudança de maior 
porte foi  a instalação de conversores 
de freqüência na ETA de Rio Grande. 
Por outro lado foi executado um pro-
jeto piloto para substituição de 1.700 
metros de adutora de água bruta na 
cidade de São Lourenço do Sul, per-
mitindo a diminuição da potência dos 
motores do recalque de 125 CV para 
75 CV. O investimento de R$ 196 mil já 
foi pago. Realizado há pouco mais de 
quatro anos, a economia de R$ 66 mil 
anuais justifica os recursos aplicados 
na troca de tubulação e motores.

Graças a essa e outras ações a 
Corsan conquistou, em 2002, o Prêmio 
Sul de Energia promovido pela Editora 
Expressão Sul, de Florianópolis, com 
o trabalho “Programa de redução de 
Consumo e dos Custos com energia 
elétrica na Corsan”. A adesão da Cor-
san ao PMG (Programa de Melhoria 
de Gestão) incentivou ainda mais as 
unidades da Corsan em dar continui-
dade aos trabalhos de uso racional da 
energia elétrica. É uma experiência 
árdua e permanente, cujos resultados 
refletem-se no caixa da companhia e 
na própria qualificação dos seus ser-
viços à população.

Relatório anual aponta 
melhorias na Cagece (CE)

A Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará (Cagece) ampliou a cobertura 
de água e esgoto no Estado em 71.421 
ligações, em 2007. Esse valor corres-
ponde a um aumento de 5% sobre 
tudo que a empresa já havia feito em 
36 anos de atuação. Esse aumento se 
deve ao incremento de 57.062 ligações 

Corsan recebeu prêmios por redução de consumo de energia graças a um 
programa  de gestão que apresentou resultados significativos nos últimos anos

Companhias em foco

de água e 14.359 ligações de esgoto. 
Em dezembro do ano passado, o nú-
mero de ligações ativas da Companhia, 
tanto para água quanto para esgoto, 
somava 1.518.758. Com isso, os índi-
ces de cobertura de água e de esgoto 
subiram, respectivamente, de 96,45% 
para 96,91% e de 34,06% para 35,74% 
em relação ao exercício anterior. O 
presidente da Cagece, Henrique Viei-
ra Lima apresentou o Relatório Anual 
da Cagece do ano 2007 na presença 
da diretoria da Companhia, do Secre-
tário de Cidades, Joaquim Cartaxo, do 
vice-governador do Estado, Francisco 
Pinheiro, da imprensa e demais auto-
ridades. Entre os aspectos positivos, 
destaque para o aumento na captação 
de recursos para financiar as obras de 
saneamento

Para chegar a esse resultado, a 
Cagece aumentou sua rede de água 
em 383.115 metros e em 13.519 metros 
a rede de esgoto. Assim, 2007 fechou 
com uma rede total de cobertura de 
9.784.785 metros (água) e 3.750.994 
metros (esgoto).
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Com o aumento no número de li-
gações e uma melhor gestão admi-
nistrativa, a Cagece fechou o ano de 
2007 com uma receita líquida de R$ 
429,344 milhões. Em relação ao exer-
cício 2006, houve um incremento de 
R$ 43,92 milhões.

A receita bruta foi de R$ 472,62 
milhões, um crescimento de 9,78% 
em relação ao ano anterior, sendo R$ 
339,62 milhões com serviços de abas-
tecimento de água e R$ 133 milhões 
com serviços de esgotamento sani-
tário. O ativo permanente da Cagece 
alcançou, em 2007, R$ 1,185 bilhão, 
registrando uma evolução de R$ 67,31 
milhões em relação ao exercício an-
terior.

A Companhia também conseguiu 
elevar o Ebitda em R$ 2,14 milhões 
em relação a 2006, fechando o ano de 
2007 em R$ 113,98 milhões. O lucro lí-
quido da empresa ficou em R$ 43,82 
milhões em 2007.

O índice de água não faturada 
(Ianf) diminuiu, caindo de 32,01% para 
29,69%. Houve melhora também na 
eficiência da arrecadação em relação 
à receita operacional da empresa. Em 
2006, essa relação era de 100,24%. No 
ano passado ficou em 102,43%. Essa 
diminuição no Ianf representou uma 
economia anual de R$ 9,666 milhões 
em 2007, quase o dobro do registrado 
em 2006: R$ 5,82 milhões.

Márcio Teles – Assessoria de 
Imprensa da Cagece

Cesan (ES) testa 
equipamento que economiza 
até 90% de energia elétrica

As bombas elevatórias de água 
e de esgoto operadas pela 

Companhia Espírito Santense de 
Saneamento (Cesan) poderão ter 
seu consumo de energia elétri-
ca reduzido em até 30%. O equi-
pamento que permitirá isso é o 
inversor de frequência, que foi 
apresentado no seminário inter-
gerencial organizado pela Gerên-
cia Operacional Sul da Cesan, na 
quinta-feira (3), no Centro de For-
mação Martim Lutero, em Vitória.

O diretor de Operação do In-
terior da Cesan, Carlos Fernando 
Martinelli, salientou a importância 
da redução do consumo de ener-
gia para a empresa. “O gasto com 
energia elétrica é um dos custos 
mais altos da Cesan e toda a ini-
ciativa para reduzí-lo deve ser 
aplaudida”, comentou. Segundo 
o engenheiro Afonso Celso, uma 
elevatória de água tratada, em São 
Roque do Canaã, que apresentava 
consumo médio de 13.100 kw/hora, 
passou a consumir 9.900 kw/hora 
após a instalação do equipamen-
to.

Outras ações da Cesan para a 
redução do consumo de energia 
também foram apresentadas no 
seminário. É o caso das melho-
rias realizadas na Estação de Tra-
tamento de Água (ETA) de Venda 
Nova do Imigrante, em janeiro 
deste ano. Foram investidos R$ 
1,8 milhão na construção de re-
des, reservatórios e ampliação da 
capacidade de produção. Após as 
obras, foi possível desativar seis 
elevatórias de diversas potências, 

que eram necessárias para bom-
bear água para partes mais altas 
da cidade.

Despoluição

Os participantes do seminário 
também puderam conhecer ou-
tras iniciativas de melhoria, imple-
mentadas na região sul do Estado, 
nos municípios onde a Cesan tem 
a concessão dos serviços de sane-
amento. É o caso do novo sistema 
de tratamento de esgoto de Aracê, 
em Pedra Azul, cujo efluente lan-
çado no córrego é mais limpo do 
que a água do próprio córrego. A 
qualidade do tratamento é propor-
cionada por equipamentos de alta 
tecnologia e treinamento adequa-
do para sua operação.

Os diversos seminários inter-
nos de integração, que serão pro-
movidos pela Cesan no decorrer 
do ano, tem objetivo de proporcio-
nar mais interatividade entre suas 
equipes e apresentar soluções 
tecnológicas de grande impacto 
que serão disseminados para to-
das as áreas operacionais da em-
presa. A perspectiva é que essas 
iniciativas melhorem ainda mais 
os serviços prestados à população 
capixaba.

Informações adicionais:
Coordenadoria de Comunicação 
Empresarial da Cesan
Leila Oliveira: 9962-3973 /2127-5075
Charley Fernandes: 2127-5022
comunica@cesan.com.br

Presidente da Cagece, Henrique 
Vieira Lima: mais recursos para 
saneamento
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O bairro São Bento apresenta par-
ticularidades, sendo cercado por 

áreas de preservação ambiental, for-
madas por igarapés e fauna peculiar. 
Na condição de AEIS, o São Bento será 
o primeiro bairro de Boa Vista a dispor, 
em sua totalidade, de todos os serviços 
de infra-estrutura e abastecimento. 

Outra característica própria da re-
gião é a proximidade com a Estação 
de Tratamento de Esgotos da Caer, 
que trata de forma natural, utilizando 
cinco lagoas de estabilização, 100% do 
esgoto que coleta na cidade. Por isso, 
há uma preocupação da Companhia 
na convivência do novo bairro com a 
ETE. Com o objetivo de minimizar os 
impactos do tratamento do esgoto 
para a população, a Caer estuda mo-
dificações no processo de tratamento, 
buscando reduzir, mediante projeto 
inovador e pioneiro no Brasil, a ema-
nação de gases e a geração de lodo. 
Além disto, está previsto o plantio de 
cerca verde perimetral, criando faixa 
de isolamento da ETE.  

O bairro, surgido de invasão, abri-
ga hoje mais de 1200 famílias. Ao todo, 

a área regulamentada soma um mi-
lhão de metros quadrados, onde se-
rão construídas 1.277 casas, 16 mil 
metros de sistema de abastecimento 
de água potável e 16 mil metros de 
sistema de esgotamento sanitário. Os 
recursos da obra advêm de convênio 
com o Governo Federal, por meio do 
PAC que, somado à contrapartida do 
Governo do Estado, alcança a cifra de 
R$ 36,3 milhões.

O projeto é liderado pelo Instituto 
de Terras e Colonização de Roraima 
(Iteraima) e desenvolvido com a par-
ticipação de 14 instituições estaduais, 
participantes da estruturação do São 
Bento. O projeto inclui desde a prio-
ridade da contratação de mão de obra 
do próprio bairro pela empresa res-
ponsável pela execução das obras, a 
reuniões com os chefes de família e 
donas de casa, para tratar do anda-
mento das obras e da preservação do 
meio ambiente, tendo como foco prin-
cipal a fauna e flora local.

Como uma das condições para 
liberação dos recursos, o Estado de-
senvolverá trabalho técnico-social, 

competindo à Caer a apresentação 
de palestras educativas envolvendo 
temas como o uso racional da água, 
preservação de mananciais e uso ade-
quado da rede coletora de esgotos. 
Colaboradores da empresa também 
farão visitas à comunidade, visando 
orientar os moradores sobre métodos 
de redução do desperdício de água 
tratada.

O Presidente da Caer, Evandro 
Moreira, fala com entusiasmo da par-
ceria entre a comunidade e o Governo: 
“Estamos fazendo o desenvolvimento 
sustentável, na prática, de modo par-
ticipativo e transparente. O Governo 
de Roraima, sensível às reivindicações 
da população do São Bento, investe 
fortemente para transformar o bairro 
em referência nas dimensões social e 
ambiental. A comunidade, consciente 
da importância da ETE para a cidade, 
vai preservar a área, bem como pres-
tará sua contribuição para que o São 
Bento se torne um lugar saudável e 
próspero, demonstrando maturidade 
cívica”. 

Companhias em foco

Caer (RR) participa da criação da primeira 
Área de Interesse Social de Roraima
A Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer) participa ativamente da estruturação do 

Bairro São Bento, a primeira área especial de interesse social (AEIS) criada em Roraima.  

Além da implantação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos, a Caer está 

presente com um trabalho social, de conscientização ambiental e do uso racional da água.
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Casan (SC) contrai  
financiamento  de 150 
milhões de reais

Contrato no valor de R$150.475.807,20 foi assinado 
entre a Casan e o BNDES, Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social, no Rio de Janei-
ro, destinado ao financiamento para ampliação dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário nos municípios de Florianópolis, Criciúma, 
São José e Laguna, após 10 meses de sucessivas tra-
tativas. O prazo total é de 15 anos, vencendo-se a pri-
meira prestação em fevereiro de 2012.

Segundo o presidente da empresa catarinense 
Walmor de Luca,do valor acima, 74 milhões serão 
aplicados em Florianópolis, 50 milhões em  C riciú-
ma, 22 milhões em São José e  4,5 milhões em Lagu-
na, totalizando 14 projetos.

Como contrapartida, a Casan irá investir   mais de 
30 milhões, recursos estes provenientes dos lucros.

Hoje está investindo 28 milhões de reais, recursos 
do PAC, implantando o sistema de esgoto do bairro 
Campeche, na Capital, cujas obras já foram iniciadas.

O saneamento financeiro da  Casan, que obteve lu-
cros nos últimos anos, contribuiu para aumentar sua 
capacidade de contrair financiamentos para investi-
mentos e ampliações nos sistemas de  água e esgoto.

A diretoria da empresa aguarda ainda para este 
ano a assinatura de contrato de  financiamento com o 
Japan Bank For International Cooperation,que deverá 
liberar US$ 216 milhões numa primeira etapa, desti-
nado exclusivamente para o saneamento básico  de 
municípios litorâneos. Comitiva  de japoneses este-
ve em maio ùltimo, durante 20 dias em Florianópolis  
para acelerar a liberação do financiamento externo.

Companhias em foco

Walmor de Luca assina contrato com BNDES.
Caema (MA) comemora 42 
anos de fundação

ACompanhia de Águas e Esgotos do Maranhão 
(Caema) comemorou no dia 29 de julho o seu 42º 

aniversário de fundação. 
Como parte dos eventos comemorativos, a Caema 

organizou uma visita dos profissionais de imprensa 
do Estado nas instalações do sistema de captação e 
tratamento de água do Italuís, localizado a 56 km da 
Capital, no município de Bacabeira.

O objetivo foi apresentar aos profissionais de Co-
municação a Instituição, seus colaboradores, parcei-
ros, além das ações que vem desenvolvendo dentro 
de suas áreas de atuação.  

A história da Companhia Maranhense iniciou em 
1966, com a implantação dos seus serviços de abaste-
cimento de água nos Municípios de Chapadinha, São 
Domingos e Pindaré Mirim, no interior do Estado. Na 
seqüência, foram  inaugurados  os sistemas das cida-
des de Aldeias Altas, Dom Pedro, Santo Antonio dos 
Lopes, Governador Archer, São Raimundo das Manga-
beiras, Mata Roma e Lago do Junco, até se estender 
pelos atuais  141 dos 217 municípios maranhenses.

Na Capital, São Luís, os estudos de viabilidade 
para captação de água indicaram como melhor opção 
a captação de águas no Rio Itapecuru. A engenharia 
maranhense foi a executora da obra, provando que a 
transposição era possível. Hoje, o sistema abastece 
mais de 60% da  população da Capital.

Neste ano, coincidindo com o ano Internacional do 
Saneamento Básico, o Governo do Maranhão, por meio 
da Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão (Cae-
ma), executará, com recursos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)/Caixa Econômica Federal 
e Governo do Estado/Caema, obras de Esgotamento 
Sanitário em São Luís, após duas décadas sem inves-
timentos maciços no setor. 

Rubem Brito, presidente da CAEMA,
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Obras do PAC em Alagoas
Governador Teotonio Vilela assina ordens de serviço no valor de R$ 239,5 milhões

Companhias em foco

O governador de Alagoas, Teo-
tonio Vilela Filho, e o secre-

tário de Estado da Infra-Estrutura, 
Marco Fireman, assinaram as or-
dens de serviço para execução das 
obras de saneamento da cidade de 
Maceió, com recursos de R$ 239,5 
milhões do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento), que 
prevê para todo o Estado de Ala-
goas investimentos da ordem de 
R$ 700 milhões na área de sane-
amento. As solenidades contaram 
com a participação do presidente 
da Casal, Jessé Motta, de várias 
outras autoridades das áreas fe-
deral e estadual e de lideranças 
comunitárias, bem como de dire-
tores e técnicos da Companhia.

A maratona de assinaturas, que 
durou quase uma semana, come-
çou no dia 1° de julho, no Palácio 
República dos Palmares, com o 
Projeto Integrado de Urbanização 
da Orla Lagunar, que prevê abas-
tecimento de água e esgotamento 
sanitário para as 360 unidades ha-
bitacionais que serão construídas 
na área onde hoje se encontram 
as favelas Muvuca, Torre, Mundaú 
e Sururu de Capote, às margens da 
Lagoa Mundaú e que serão desti-
nadas a pescadores e marisquei-
ras. Outras 821 residências serão 
construídas no conjunto habita-
cional Santa Maria, no Tabuleiro 
do Martins, com recursos da Caixa 
Econômica Federal. O projeto está 
orçado em R$ 35 milhões.

No dia 2, a solenidade foi reali-
zada à margem do riacho do con-
junto Joaquim Leão, próximo à la-
goa Mundaú, onde foi autorizada a 
construção de 26km de redes co-
letoras de esgoto, que vão bene-
ficiar cerca de 30 mil pessoas da 
região Baixa Maceió (Vergel, Pon-

ta Grossa, Levada e adjacências). 
As obras vão absorver recursos 
da ordem de R$ 35 milhões, sendo 
R$ 5,25 milhões de contrapartida 
do Estado. 

No dia seguinte (3), Teotonio 
Vilela e Marco Fireman foram à 
avenida Antônio Gomes de Barros, 
antiga Amélia Rosa, na Jatiúca, 
onde assinaram a ordem de ser-
viço para as obras de esgotamen-
to sanitário da Bacia da Pajuçara, 
área da região norte de Maceió 
que vai da Pajuçara a Jacarecica 
(R$ 35 milhões), e recuperação 
do sistema coletor de esgotos - 
trecho que vai da Praça Lions ao 
Emissário Submarino (R$ 14,5 mi-
lhões). A estimativa é de que essas 
obras, que vão beneficiar cerca de 
100 mil pessoas, sejam concluídas 
em 30 meses. 

A quarta obra de Maceió com 
recursos do PAC e contrapartida 
do Estado a ter a ordem de serviço 
assinada foi o Projeto Integrado de 
Urbanização do Vale do Reginaldo, 
que também conta com a partici-

pação do município. A solenidade 
de assinatura foi realizada no dia 4 
de julho, à margem do riacho Re-
ginaldo. No projeto serão investi-
dos R$ 120 milhões (R$ 60 milhões 
para o Estado e R$ 60 milhões para 
o município), sendo que a contra-
partida do Estado será de R$ 9 mi-
lhões. A obra, que beneficiará dire-
tamente 7 mil famílias, consiste na 
construção de 1.512 habitações em 
12 áreas ao longo do vale, dotadas 
de energia elétrica, abastecimen-
to de água, esgotamento sanitário 
e iluminação pública, melhorias 
hidrossanitárias e construção de 
equipamentos de lazer para toda a 
comunidade.

Em todas as solenidades, o go-
vernador Teotonio Vilela enfatizou 
a importância do saneamento para 
a melhoria de vida das pessoas, 
afirmou que a sua gestão prioriza 
os mais necessitados e agradeceu 
a todos os que lutaram para viabi-
lizar as obras.

Assessoria de Comunicação da 
Casal

Água e esgoto para  360 unidades  habicionais em Alagoas. O Governador 
Teotônio Vilela assina  ordem de serviço para início das  obras do PAC no Estado
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Companhias em foco

Copasa  premiada mais 
uma vez pela Revista 
Isto É Dinheiro 

A Copasa é tetracampeã brasileira na prestação de 
serviços públicos, destacando-se, de acordo com 

critérios fixados pela Revista Isto É Dinheiro, quando 
comparada com os Correios, empresas de telefonia fixa 
e móvel, distribuidoras de energia elétrica e gás cana-
lizado e companhias estaduais e municipais de sanea-
mento de todo Brasil.

 Para a premiação foi analisado o balanço de 2007 
das 500 maiores empresas do Brasil e indicou as me-
lhores de cada setor de acordo com índices que avaliam 
aspectos ligados à governança corporativa, inovação 
tecnológica, responsabilidade social, meio ambiente, e 
ainda, gestão financeira e de recursos humanos.

O prêmio foi entregue ao Governador Aécio Neves e 
ao Presidente Márcio Nunes em São Paulo. Márcio Nu-
nes garante que não tem segredos: com o choque de 
gestão, o Governo do Estado deixou a empresa trabalhar. 
“Esta autonomia permitiu administrar com indicadores 
que buscam a redução permanente dos custos e os ga-
nhos de eficiência em todos os processos. Os resultados 
atestam o êxito deste modelo de administração”.  

De empresa deficitária e quase sem capacidade de 
investir, a Copasa transformou Minas em exportador de 
tecnologia em gestão de saneamento para Angola, na 
África e o Paraguai. No Brasil, convênios de prestação 
de serviços para outras companhias estaduais e muni-
cipais de várias regiões do Brasil estão em andamento 
e consultas de outros países e estados não param de 
chegar, informa o presidente.  Fonte: Assessoria de Co-
municação da Copasa.

Assessoria de Imprensa da Copasa

Corsan é a empresa com 
maior número  de Prêmios 
da Federação das Indústrias

 

A Corsan recebeu da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), 19 Prêmios 

Qualidade RS (PQRS) em 2008, resultando no reconhe-
cimento de 56 Unidades de Saneamento pólo e suas vin-
culadas  e o Sitel (Sistema Integrado de Tratamento de 
Efluentes do Pólo Petroquímico), sendo mais uma vez 
a empresa com maior número de prêmios individuais. 
As Unidades de Saneamento da Corsan que participa-
ram do processo promovido pelo  Programa Gaúcho da 
Qualidade e Produtividade (PGQP) investiram na melho-
ria dos procedimentos e na implantação de um sistema 
de gestão baseado em critérios de excelência utilizados 
por empresas de classe mundial.

Durante a entrega do  prêmio, o secretário-adjunto 
Luiz Zaffalon trouxe a mensagem do secretário Marco 
Alba afirmando que a adesão da Corsan ao PGQP visa 
a melhoria dos serviços prestados pela empresa, jus-
tamente numa época em que se discute com vários 
municípios a renovação dos contratos de concessão, 
hoje denominados de “contratos de programa”. O dire-
tor-presidente em exercício, Carlos Martinez, leu uma 
mensagem do presidente Mário Freitas, que encontra-
se em viagem e elogiou as unidades da Corsan reconhe-
cidas pelo PGQP ao mesmo tempo em que informou a 
aquisição de modernos computadores e nova frota para 
agilizar o atendimento. “A Corsan será uma referência 
entre as empresas de saneamento do País”, afirmou 
Martinez. 

Paulo Flores
Assessoria de Comunicação

Marcos José Canali, Eduardo Carvalho, Luis Zaffalon, 
Ferdinando Dallagnol, o diretor adiministrativo da Corsan 
Carlos Martinez e o chefe da unidade de saneamento da 
Corsan em Lagoa Vermelha, José Aldoir da Luz Costa
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O governador de Minas, Aécio Neves, cumprimenta o 
presidente da Copasa, Márcio Nunes na entrega do prêmio 
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Governo de Sergipe investe 
R$ 340 milhões em 
abastecimento de água

É chão que não acaba mais. Para chegar à casa da professora Igleide de Souza, 30 anos, no 

povoado de Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo, quase divisa com a Bahia, é preciso rodar 

140 quilômetros até o Alto Sertão sergipano, saindo de Aracaju. Depois da pista, ainda são mais 

20 quilômetros de estrada para chegar à comunidade de aproximadamente cinco mil habitantes. 

E é lá, bem no interior, que o Governo do Estado está investindo R$ 5.692.327,60 dos mais de 

R$ 340,416 milhões destinados à ampliação e construção de novas adutoras para regularizar o 

sistema de abastecimento de água e melhorar a qualidade de vida nos 75 municípios sergipanos.

Companhias em foco

“Água é um negócio que in-
flui em tudo na vida da 

gente. É com ela que a gente faz 
comida, toma banho e cuida da 
limpeza da casa e dos meninos. 
Com essa obra, vai chegar água 
todo dia aqui, não vamos precisar 
mais usar reservatório e parar 
a vida para ficar esperando ela 
chegar”, comemora a professora 
Igleide de Souza, sobre a constru-
ção da adutora de Santa Rosa do 
Ermírio. Os quase 20 quilômetros 
de adutora entraram em operação 
na última sexta-feira, dia 11, e está 
concluindo os testes finais para 
abastecer mais de 10 mil pessoas 
em povoados da região.

No município vizinho, em Porto 
da Folha, as obras de construção 
da Adutora do Semi-Árido e de 
automação e ampliação do siste-
ma integrado com as Adutoras do 
Alto Sertão e Sertaneja andam tão 
‘quentes’ quanto o clima da re-
gião. Iniciadas há um ano, as duas 
obras vão regularizar o abasteci-
mento de água em 25 municípios 
sergipanos, beneficiando aproxi-
madamente 200 mil pessoas.

Só nessas duas obras estão 
sendo gerados 250 empregos di-
retos e cerca de 350 indiretos, 
priorizando a contratação de mão 
de obra na própria região, como 
a do encarregado de tubulação, 
Olímpio da Silva, 52. “Estamos 
trabalhando para que tudo fique 
pronto e comece a funcionar no 
fim desse semestre”, prevê. As 
obras são parte do Programa Pró-

Água, do Governo Federal, imple-
mentado em Sergipe através de 
convênio entre o Governo do Es-
tado e o Ministério da Integração 
Nacional. O custo total é de R$ 
68,9 milhões, sendo R$ 55,13 mi-
lhões financiados pelo Banco Ja-
ponês de Cooperação Internacio-
nal, via Ministério da Integração 
Nacional, e R$ 13,78 milhões pelo 
Governo do Estado.

Igleide de Souza, moradora do povoado Santa Rosa do Ermírio, município de 
Poço Redondo



número 2 | Mar/2008  |  31

Companhias em foco

Qualidade de Vida

De acordo com o diretor técni-
co da Companhia de Saneamento 
de Sergipe (Deso), Juarez de Car-
valho, o esgotamento sanitário 
é outro campo de investimento, 
além da ampliação da capacida-
de de oferta de água tratada, que 
está sendo priorizado.

“As obras de implantação das 
redes de esgoto e dos sistemas 
de distribuição de água no Santa 
Maria e no Coqueiral, em Araca-
ju, por exemplo, terão um reflexo 
não só na melhoria da qualidade 
de vida dos moradores dessa re-
gião, como também influenciará 
na despoluição do rio Sergipe, na 
balneabilidade das águas que ba-
nham a capital e nas atividades 
econômicas que dependem desse 
recurso para sobreviver”, explica 
o engenheiro civil da Deso, sobre o 
efeito-dominó positivo das obras.

As obras citadas pelo diretor 
técnico e que estão sendo execu-
tadas na Região Metropolitana de 
Aracaju fazem parte dos recursos 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Juntos, Go-
verno Federal e Governo de Ser-
gipe estão investindo, até 2010, R$ 
225.589.414,26 em abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
em Aracaju, Barra dos Coqueiros 
e Nossa Senhora do Socorro. Des-
te total, R$ 188.531.320,23 serão 
investidos na capital.

Dentro desse pacote, está o in-
vestimento de R$ 14.049.939,98 na 
implantação do Sistema de Esgoto 
Sanitário da Barra dos Coqueiros, 
região de crescente desenvolvi-
mento turístico e econômico. No 
Coqueiral, zona norte da capital, 
já começaram a ser investidos os 
R$ 7.577.047,10 na implantação 
dos sistemas de distribuição de 

água, de esgotamento sanitário 
e de drenagem pluvial. No Santa 
Maria, para os mesmos serviços, 
serão alocados R$ 12.455.179,48. 
Neste roteiro também entram os 
recursos para gerenciamento e 
supervisão da duplicação da Adu-
tora do São Francisco, no valor de 
R$ 4.230.915,69.

Obras em andamento

As obras no setor de abaste-
cimento de água estão em an-
damento em todo Estado. Em 
Lagarto, território Centro-sul ser-
gipano, o Governo está investindo 
R$ 5.475.470,11 na implantação 
do Sistema de Abastecimento de 
água na sede do município e nos 
povoados Urubu Grande, Estan-
cinha e Mariquita. Na mesma re-
gião, em Tobias Barreto, 80% da 
obra de implantação do sistema 
de captação e adução de água da 
barragem do Jabiberi já foi execu-
tada.

A obra, que inclui ainda a re-
ativação e adequação da Estação 
de Tratamento de Água em Tobias 
Barreto e a substituição da tubu-
lação da rede de distribuição de 
água no município, vai garantir a 
regularização do abastecimento 
de água na região, resolvendo um 
problema histórico do local. Os in-
vestimentos representam aproxi-
madamente R$ 11 milhões.

Em Canindé do São Francisco, 
no Alto Sertão sergipano, estão 
sendo alocados R$ 5.410.416,37 na 
ampliação do sistema de abaste-
cimento da cidade e na construção 
de uma estação elevatória, uma 
estação de tratamento de água e 
uma adutora de água bruta. Atu-
almente, a água é captada do ca-
nal de irrigação da Companhia de 
Desenvolvimento de Recursos Hí-

dricos e Irrigação de Sergipe (Co-
hidro). Com os serviços, a cidade 
vai ganhar uma fonte de adução 
própria, que deriva do projeto Ja-
caré-Curituba, o que vai resolver 
o problema de abastecimento re-
gular de água em Canindé do São 
Francisco e nos povoados de Curi-
tuba e Capim Grosso.

O Governo de Sergipe também 
está investindo R$ 1.045.337,17 na 
ampliação do Sistema de Abaste-
cimento de água e na elaboração 
do projeto do sistema de esgoto 
sanitários de Riachuelo, Maruim e 
Nossa Senhora do Socorro. Já em 
andamento, a obra de ampliação 
do Sistema de abastecimento de 
água em Itaporanga D’Ajuda vai 
investir R$ 1.055.098,70 na me-
lhoria de vida dos moradores da 
região.

Helber Andrade
Assessoria de Comunicação 

Empresarial - Deso
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Vala de frente para colocação de 
explosivo para assentamento de 
tubos no solo rochoso
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Companhias em foco

Caesb (DF) lança campanha 
para recolher óleo de frituras

O que você faz com o óleo de cozi-
nha utilizado em frituras no dia-

a-dia? A esta pergunta, praticamente 
todos responderão que jogam o óleo 
na pia ou no ralo. Do ponto de vista 
ambiental e de otimização do trata-
mento de esgotos esses procedimen-
tos são os maiores erros, mas infeliz-
mente os mais comuns. 

Por isso, a Caesb lançou a Campa-
nha de recolhimento de Óleo de Co-
zinha de Frituras das residências do 
setor habitacional do Lago Norte em 
Brasília. Um litro de óleo contamina 
cerca de um milhão de litros de água, 
o equivalente ao consumo de uma 
pessoa no período de 14 anos.

A campanha faz parte do Projeto 
Biguá, que recolherá todo o óleo do-
ado pela comunidade do Lago Norte 
para a fabricação de sabão. O projeto 
tem as parcerias da Administração do 
Lago Norte, Prefeitura Comunitária 
do Lago Norte e do Movimento Ecoló-
gico do Lago – MEL. O óleo de cozinha 
será recolhido em galões colocados à 
disposição dos moradores na Admi-
nistração, na Prefeitura e na MEL.

O Projeto Biguá desenvolveu uma 
oficina com 30 mulheres moradoras 
da comunidade carente do Varjão, 
vizinha ao bairro Lago Norte, vol-
tada para a produção de sabão, em 
uma cooperativa, conscientizando-
as quanto aos danos causados pelo 
derramamento de óleo nas redes de 
esgotos. 

Defesa do Meio Ambiente
  
A destinação do óleo saturado para 

a fabricação de sabão tem uma nobre 
função no que concerne ao meio am-
biente. O Superintendente do Sistema 
de Operação, Manutenção e Trata-
mento de Esgotos da Caesb, Carlos 
Eduardo Borges Pereira, lembra que 
a presença de gordura nas redes de 

esgotos pode causar obstruções das 
tubulações, e conseqüentemente, va-
zamentos em pontos de visita e até re-
torno para as residências. Os óleos e 
gorduras que saem em estado líquido 
das residências se solidificam ainda 
nas redes e afetam também o funcio-
namento das Estações de Tratamen-
tos de Esgotos (ETEs).

A obrigatoriedade da caixa de gor-
dura junto a instalações de cozinhas 
não é uma mera exigência de enge-
nharia. As caixas devem ser limpas, 
no mínimo, a cada 15 dias. A gordura 
retirada na limpeza deve ser recolhida 
com uma pá, acondicionada em saco 
plástico a ser fechado e jogado no lixo. 
Jogar o óleo no ralo da pia, mesmo 
em locais onde há caixa de gordura, 
é uma prática que pode causar sérios 
danos ao meio ambiente

Assessoria de imprensa da Caesb

Óleo de fritura terá depósito 
de coleta na sede da Embasa

A Embasa lançou o Projeto 
Coleta de Gorduras Residuais no 
mês de maio. A iniciativa consiste 
em sensibilizar e oferecer a estru-
tura para que empregados, tercei-
rizados e colaboradores da Emba-
sa coletem resíduos gordurosos, 
provenientes de frituras. Esse ma-
terial será doado a uma cooperati-
va, a Canore, formada por jovens 
desempregados de 18 a 25 anos 
do bairro Nordeste de Amaralina, 
em Salvador. A coleta da coopera-
tiva será comprada pela Petrobrás 
que utilizará esse material no refi-
no de biocombustíveis.

Graças à parceria com a Su-
cab e a Petrobrás, esta iniciativa 
será possível, pois conta com uma 
logística que facilitará a coleta 
das gorduras residuais na própria 
empresa. Após a conscientização 
de todos os funcionários, a idéia é 
manter, no CAB, um ponto de co-
leta que contará com uma bomba 
de 20 litros cedida pela coopera-
tiva. Aos empregados caberá o 
trabalho de recolher o óleo utili-
zado em frituras, em sua casa ou 
de conhecidos, em garrafas plás-
ticas tipo PET e depositá-las em 
área próxima ao restaurante da 
empresa, na sede. O recolhimen-
to do material será feito semanal-
mente pela cooperativa.

A Coleta de Gorduras Re-
siduais está alinhada à política 
ambiental e de responsabilidade 
social da Embasa. 

Débora Ximens 
Assessoria de imprensa da 

Embasa

O óleo de cozinha das residências da 
comunidade do Lago Norte em Brasília é 
recolhido e aproveitado na fabricação de 
sabão
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Sanear – Qual a importância do  tema perdas e como 
vem sendo tratado pelo setor de saneamento ao longo 
dos últimos anos?

Paulo Massato Yoshimoto – Programa de perdas é 
tão importante  que tem que ser tocado pela base. No 
“chão da fábrica”, como se diz. É esta a nossa proposta. 
Levar a gestão lá na base. É preciso treinar pessoas, 
de preferência com certificação. Nessa certificação, a 
Sabes tem utilizado a Abende - Associação Brasileira 
de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção e o Senai, por 
exemplo.  A Empresa não pode ser amadora e qual-
quer funcionário que sair para serviço de campo tem 
de realizar um bom trabalho. O programa de Perdas 
é um trabalho de ponta, que precisa decisão imediata. 
Se um hidrômetro esta quebrado, precisa ser trocado 
imediatamente. O setor de saneamento está se profis-
sionalizando e é fundamental fazer a gestão com uma 
visão empresarial. A empresa, mesmo atendendo o seu 
caráter social, tem que dar lucro. Tem de haver tarifas 
adequadas para o atendimento à população de baixa 
renda, através do subsídio cruzado. Entretanto, perda e  
vazamento de água, fraude, são desperdícios de dinhei-
ro... Se há uma boa redução de perdas, pode significar 
uma diminuição de tarifas. Agora, se a perda é alta, é a 
população quem paga pela ineficiência. Perda é um bom 
indicador de eficiência de gestão.  

Sanear – Por que a preocupação com perdas é coisa 
recente ?

 PMY - As prioridades do saneamento, inclusive no 
Brasil, passam pelo abastecimento de água e depois 
a coleta de esgoto. Então, fomos expandindo. A partir 

Controle de Perdas e Eficiência 
de gestão na Sabesp (SP)
Uma Boa Gestão das Companhias passa pelo controle de perdas

O caminho à eficiência na gestão das prestadoras de serviços de 
água e esgoto passa pelo controle de perdas. O alerta é de Paulo 
Massato Yoshimoto, da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sabesp. Responsável por um programa de 
metas que prevê a redução  das perdas na Sabesp, Massato explica, 
nesta entrevista, a equação necessária para uma boa gestão num 
sistema de abastecimento de água para a cidade de São Paulo, 
com 3 milhões e 600 mil ligações.  Com larga experiência  no setor, 
ele informa que muito trabalho de campo, vigilância constante 
nos hidrômetros além de pessoas treinadas e certificadas para o 
trabalho são algumas premissas básicas para um bom trabalho. 
Nesta entrevista à revista Sanear Massato fala sobre o controle de 
perdas na Sabesp, citado como exemplo em publicações  internacionais especializadas tema.

da década de 70 a densidade populacional nas cidades 
cresceu em taxas geométricas. Na região metropolita-
na de São Paulo essa taxa atingiu 9% ao ano. Significa 
incorporar, anualmente, nos sistemas de saneamento, 
cerca de 250 mil a 300 mil pessoas. Para atender a essa 
demanda, foi preciso muito recurso, muito dinheiro para 
a ampliação dos sistemas. Num cenário de recursos li-
mitados, a prioridade para um programa de controle de 
perdas foi sempre sendo postergada. 

Sanear – Quando é que o tema se tornou uma 
prioridade?

PMY – Passou a ser prioritário, significando, ter uma 
boa operação e manutenção na rede de distribuição de 
água, a partir da década de 80. A  evolução da tecnolo-
gia para a questão de perdas iniciou quando no mundo  
começou a se falar em privatização do setor. Quando a 
ex-primeira ministro Margareth Tatcher, na Inglaterra, 
privatizou o setor de saneamento, se percebeu que o 
grande resultado empresarial consegue-se reduzindo 
perdas. O controle de perdas seria uma caminho natu-
ral para o sucesso da privatização. E aí também come-
çaram os grandes chutes em todo o mundo.”Estou com 
30% de perda, 20%, etc”. É um número que o próprio se-
tor financeiro vinha pedindo. É ali que se vê o potencial 
do ponto de vista de quem quer investir, se há margem 
para retorno. Dentro do raciocínio empresarial, se  uma 
empresa está com “50% de perdas”, com pouco inves-
timento há possibilidade de conseguir bons resultados, 
ou seja, mais lucro. Assim, assunto perdas passa a ser 
prioritário na medida em que o setor passar a ser visto 
como negócio. 

Paulo Massato

Paulo Massato é diretor da Sabesp

Entrevista
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Sanear- Perdas se redu-
ziriam a esse sentido?

PMY - Claro que exis-
tem outras demandas. 
Hoje fica mais claro enten-
der que não se pode des-
perdiçar água, há poucos 
mananciais disponíveis, há 
escassez de água nas cida-
des e as grandes metrópo-
les continuam crescendo. 
Se você verificar, todas as 
cidades do litoral brasileiro 
continuam crescendo a ta-
xas muito superiores às do 
interior do País. O grande 
crescimento habitacional 
continua acontecendo nas 
metrópoles do litoral. Em 
termos de água, a situação 
na região metropolitana de 
São Paulo é bastante críti-
ca. Estamos aproveitando 
tudo o que é possível da 
Bacia do Alto Tietê, repre-
sando, construindo gran-
des barragens. Estamos 
represando as nascentes 
do Rio Tietê. A chuva que 
cai no verão é represada e 
acumulada para aproveita-
mento no inverno. Se não 
fosse assim, não teríamos 
água suficiente para aten-
der a população. Várias ci-
dades brasileiras ainda não possuem o sistema de bar-
ramentos. Fazem a chamada captação de superfície. 

Sanear – Como equacionar esta questão da 
competição pelo uso da água e o tratamento de 
esgoto? A Cada dia fica mais difícil utilizar corpos 
d’água para diluir esgoto não tratado, não é?

PMY - Falta ao setor de saneamento brasileiro in-
vestimentos e é cada vez mais difícil por restrições am-
bientais, a construção de barragens para se regularizar 
a água durante o ano. Normalmente nas regiões do Bra-
sil tem um período de seis meses, onde as chuvas são 
mais ou menos abundantes. Essa é a regra do clima de 
um país tropical como o nosso. Não estou falando de 
quem está ao lado do Rio Amazonas, como Manaus ou 
Belém do Pará. No caso de São Paulo nós temos esse 
problema. E mais: passamos a ter uma competição na 
água. Por quê? Porque a cidade está crescendo sobre os 
mananciais. Por isso, necessariamente, nós temos de 
coletar e tratar o esgoto. Nós não podemos mais usar 

o rio para diluir esgotos. 
Ainda em boa parte do País 
o rio é usado para abaste-
cer de água à população 
e outra parte dessa água 
serve para diluir o esgoto 
não tratado. 

Sanear- E onde entra 
então o problema das 
perdas, neste contexto?

 PMY - Perdas são fator 
de sucesso empresarial. 
Como nós temos de bus-
car soluções empresariais 
hoje, o programa de perdas 
é fundamental para todas 
as companhias estaduais. 
É através do programa 
de perdas que você reduz 
a necessidade de novas 
captações. Você posterga 
investimentos nesta in-
fra-estrutura e consegue 
aumentar o faturamento 
da empresa na chamada 
redução das perdas apa-
rentes ou perda comercial, 
que é a água consumida 
mas não faturada. De uma 
forma geral, começamos o 
controle de perdas na re-
gião metropolitana de São 
Paulo com foco nessas 
perdas. O primeiro diag-

nóstico mostrava que perdíamos 50% em perdas apa-
rentes ( perdas de água não faturada) e 50% de perdas 
devido a vazamentos. 

Sanear –  Como a Sabesp faz a diferença entre perdas 
aparentes e reais e como é feito o controle?

PM - Essa conceituação foi introduzida no Brasil em 
1993, mostrando para os técnicos da Sabesp a neces-
sidade de separar o que era a chamada perda aparen-
te, que é a água consumida, mas não faturada, como o 
gato, os grandes consumidores que fraudam, o hidrô-
metro não preciso, o hidrômetro velho, etc. Há também 
uma competição pelo mercado, como o fornecimento 
de água por caminhão pipa, que é nosso concorrente. 
Também, de certa forma, essa competição leva à perda 
de receita de nossa rede. O dimensionamento do hidrô-
metro é fundamental, principalmente para os grandes 
consumidores. É preciso evoluir. A Sabesp tem um gru-
po de especialistas que fazem o dimensionamento do 
hidrômetro. Tem de ir ao campo, medir o consumo por 

Como nós temos de buscar soluções 

empresariais hoje, o programa de perdas 

é fundamental para todas as companhias 

estaduais. É através do programa de perdas 

que você reduz a necessidade de novas 

captações. Você posterga investimentos 

nesta infra-estrutura e consegue aumentar o 

faturamento da empresa na chamada redução 

das perdas aparentes ou perda comercial, que 

é a água consumida mas não faturada.
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algum período, verificar se o comportamento de consu-
mo do cliente, de forma contínua. 

Sanear – A Sabesp faz a gestão do consumo?
PMY -  É fundamental a gestão do consumo. O geren-

te comercial terá que acompanhar o consumo de cada 
cliente,fazendo uma boa gestão dos consumos. Terá de 
avaliar se tem fraudes ou grandes consumos decorren-
tes de vazamentos, porque quando há grandes vazamen-
tos é quase impossível receber os valores faturados. As 
contas se tornam impagáveis. O gestor comercial pre-
cisa acompanhar dia a dia a leitura dos volumes e to-
mar providências imediatamente.  Saber se um prédio é 
comercial, residencial, público, pois existem regras co-
merciais distintas para distintas categorias. Finalmente, 
é fundamental ter um excelente cadastro, que reflita a 
realidade comercial das ligações e dos usuários. 

Sanear – O senhor falou um pouco das perdas aparen-
tes. E as perdas reais, como ela vem sendo trabalhada?

PMY - As perdas reais são águas perdidas no sistema 
de distribuição, não  chegando até ao cliente. Normal-
mente é decorrente de vazamento e tem várias origens. 
Primeiro, a qualidade do material da tubulação. Inicial-
mente a Sabesp, optou pelo emprego do PAD ( polie-
tileno ) de cor preta na instalação do ramal predial. A 
qualidade desse material não era constante, inclusive 
alguns tipos de péssima qualidade, que foram usados 
em grande escala. Como 90% dos vazamentos de água 
são decorrentes desse material, a solução foi trocar es-
ses ramais. Como o nosso universo de ligações atinge 3 
milhões e 600 mil unidades, as dificuldades são imensas. 
A troca dos ramais é uma parte forte de do combate às 
perdas reais. Atualmente a Sabesp usa PAD certificado, 
o chamado PAD azul, que atende aos melhores padrões 
técnicos. Paralelamente, estamos rebaixando as pres-
sões nas redes de água com o uso de válvulas redutoras 
de pressão – VPRs- que contribuem para reduzir perdas 
de água no sistema distribuidor, mesmo com tubulação 
avariada. Usamos intensamente essa técnica, que dá 
viabilidade econômica e financeira para reduzir perdas. 
Trocar as redes precárias é uma solução cara e tecnica-
mente complicada em grandes centros urbanos e está 
sendo feita de forma racional.  

Sanear – Qual seria o caminho recomendado para 
redução das perdas?

Existem várias frentes a serem atacadas. É fun-
damental aprender a fazer a gestão da distribuição da 
água, controlando a pressão e exercendo a gestão da 
operação do sistema. Além da troca do ramal, é preciso 
investir na manutenção das redes, visando redução do 
custo operacional. É o caminho adotado na Sabesp - re-
dução da pressão, trocando ramais as redes em situação 
mais crítica. É importante planejar prioridades, com uso 

de tecnologias apropriadas.  Não pode ter improvisos.  
É preciso usar processos de engenharia, com monitora-
mento constante e medições em campo. Cada vez mais 
há engenheiros em campo, com laptop na mão, fazendo 
medições, tomando decisões precisas sobre o que está 
acontecendo, para fazer a intervenção correta. 

Sanear – Há ainda muita controvérsia com relação 
ao emprego de índices  percentuais para perdas. 
Recentemente uma ONG divulgou índices alarmantes 
para o Brasil inteiro. Como o senhor vê esta questão?

PMY - O mundo descobriu que este percentual de 
perdas não serve para comparações. Vamos dar um 
exemplo: uma cidade como Brasília não dá para compa-
rar com o percentual de perdas de São Paulo.  O nosso 
percentual de perdas na região metropolitana de São 
Paulo, como um todo, está hoje em 28%.  

Sanear – O Sr. poderia explicar melhor ?
PMY – O Volume de perdas de água é calculado pelo 

volume que entra no sistema - volume produzido - me-
nos o volume que é consumido na cidade, sobre o volume 
total. Esta equação varia de região para região e varia 
em função de diversos fatores. Depende dos hábitos de 
consumo da população. Em uma cidade fria, por exem-
plo, o consumo é muito menor. Brasília deve ter um per 
- capita maior do que São Paulo. Há jardins, piscinas, é 
mais quente e mais seco do que São Paulo. Todos esses 
fatores interferem no calculo desse indicador.

Sanear - Recentemente o programa de perdas da 
Sabesp foi citado como exemplo na publicação da 
AWWA – American Water Works Association. Como o 
Sr. vê essas divulgações?

PMY - Este livro é o primeiro que eu conheço que sai 
do conceito teórico hidráulico para experiências inter-
nacionais. A  Associação coordenou este trabalho sobre 
a gestão de perdas. É uma abordagem nova. Eu acho 
que à  visão empresarial inicial foi agregada, agora, a 
questão ambiental. Mas, na minha opinião, tudo come-
çou com a privatização.Ela é que obrigou o mercado a 
ver onde tem potencial de bons negócios. Onde há perda 
de água, tem chances de bons negócios na privatização.  
Ainda há muito que se pesquisar sobre o tema. Mas, se 
um prestador dos serviços quer se manter como órgão 
público, deve reduzir seus índices de perdas. É possível 
que o empresário diminua o seu apetite. A nível inter-
nacional, a Sabesp está utilizando tecnologia de ponta. 
Vários de nossas soluções são cases internacionais e 
têm resultados excelentes. E se apresentados em ou-
tros países, serão vistos com respeito. Seja pela solução 
tecnológica ou empresarial.

 Sobre a abende e AWWA -http://www.abende.org.br/ 
 sobre AWWA - http://www.awwa.org/
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Saneamento.com 
Navegar é Preciso
As opções de informação e entretenimento 

disponíveis na WEB para quem quer 

aprender um pouco mais sobre saneamento 

básico.

Caema inova na transmissão de notícias e 
se torna pioneira na iniciativa 
| www.caema.ma.gov.br |

A Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão 
(CAEMA) inaugurou uma nova era no processo de 
comunicação da empresa. A companhia maranhen-
se colocou no ar a TV CAEMA, um projeto inovador 
de TV Corporativa Pública. A TV transmite 24 horas 
uma programação com matérias gravadas e, tam-
bém, coberturas ao vivo de qualquer região do Es-
tado, que pode ser acompanhada no site da Com-
panhia.

Na programação, o telespectador poderá assis-
tir o telejornal “Fonte de Notícias”, além dos pro-
gramas “Repórter CAEMA”, com reportagens e en-
trevistas; “CAEMA Cidadã”, voltado para questões 
ambientais; “Plantão CAEMA”, composto de flashes 
informativos e o quadro “Gente da Gente”, espaço 
voltado para o entretenimento dos funcionários. 
O início da operação da TV CAEMA, em maio des-
te ano, coincidiu com o lançamento do novo site da 
Empresa, o qual foi completamente redesenhado. 

Clubinho Sabesp: entre para essa turma! 
| www.sabesp.com.br |

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) oferece aos jovens de 6 a 13 anos 
uma interessante opção voltada à educação ambien-
tal: o Clubinho Sabesp. Esse espaço procura tornar o 
aprendizado sobre o saneamento básico mais atrati-
vo, de maneira criativa. Por meio de jogos educativos 
e interação com ferramentas do próprio site, o inter-
nauta tem a possibilidade de ampliar seus conheci-
mentos sobre temas relacionados ao meio ambiente.

Os usuários desse clube virtual contam também 
com links que permitem ao navegador criar textos e 
deixar sua foto no mural do site. O internauta pode 
ainda participar da “conversa virtual”, onde uma 
atendente responderá as mensagens enviadas e es-
clarecerá as possíveis dúvidas sobre saneamento. 
Confira!

Caminho das Águas: a via do saber 
| www.caminhoaguas.org.br |

A Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria 
com a Fundação Roberto Marinho desenvolveu o pro-
jeto de educação ambiental “Caminho das Águas”. 
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O projeto visa conscientizar alunos do ensino funda-
mental para a importância da gestão dos recursos 
hídricos brasileiros, por meio de um material didático 
feito especificamente para este público.

O site do projeto foca principalmente quatro bacias 
hidrográficas: do rio Doce, dos rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí, do Paraíba do Sul e do São Francisco. 
Essas bacias destacam-se por abastecer ou passar 
por grandes cidades brasileiras e por estar intima-
mente ligadas ao desenvolvimento econômico desses 
estados. Por isso mesmo, sofrem diretamente com 
poluição, assoreamento, erosão e desmatamento de 
matas ciliares.

O site do “Caminho das Águas” permite que o in-
ternauta baixe textos e um RPG contido no kit. Além 
disso, há um jogo exclusivo para quem entra no site. 
Não deixe de acessar!

Casal educativa: dicas que otimizam o 

aprendizado | www.casal.al.gov.br |

O ensinamento de práticas ambientais e sanitá-
rias pode se tornar ainda mais rico a partir das dicas 
do espaço Casal Educativa, do site da Companhia de 
Saneamento de Alagoas (Casal). Nesse ambiente, os 
internautas encontram informações sobre dinâmicas, 

experiências e orientações que podem ser aplicadas 
em sala de aula ou em qualquer outra situação de 
aprendizado.

O “Casal Educativa” foi desenvolvido para auxiliar 
professores e/ou multiplicadores na missão de ensi-
nar crianças e adolescentes em fase escolar sobre a 
importância dos serviços de saneamento para a saú-
de, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável 
das regiões. Guarde essa dica!

Aprender para dar valor: “Saiba Mais” com 
a Cosanpa | www.cosanpa.pa.gov.br

Fazer um bom uso dos recursos hídricos requer 
noções sobre a execução dos serviços de saneamento 
e sobre a importância da água na qualidade de vida 
da população. Nesse sentido, a Companhia de Sanea-
mento do Pará (Cosanpa) desenvolveu o espaço “Sai-
ba Mais” com dicas de educação sanitária e ambiental 
que reforçam o entendimento dessa percepção.

No espaço, os internautas adquirem noções sobre 
o tratamento da água realizado pela Cosanpa, além 
de dicas sobre o uso racional do líquido que podem 
ser aplicadas no dia a dia das pessoas. O “Saiba Mais” 
tem linguagem clara e simples, tornando-se acessí-
vel à crianças e adultos.
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Até o ano de 2025, o rio Tocan-
tins deverá ser um dos ma-

nanciais que mais gerará ener-
gia no mundo. Isso porque estão 
previstas a construção de mais 25 
usinas hidrelétricas em toda sua 
extensão. Atualmente, já exis-
tem nove empreendimentos em 
funcionamento. “Isso fará com 
que o rio Tocantins deixe de ser 
um rio lótico (com alta velocida-
de em sua vazão) para se tornar 
um rio lêntico, cuja vazão cairá ao longo do caminho, 
devido às barragens das centrais hidrelétricas” diz o 
gerente de Desenvolvimento de Estudos e Projetos da 
Saneatins, Jeverson Luiz Azevedo Carlos.

Gerar energia é um fator de desenvolvimento 
inquestionável, todavia, há que se pensar em alter-
nativas urgentes e menos onerosas para o bolso do 
cidadão, especialmente para serem aplicadas nos 
municípios cuja captação de água para o abasteci-
mento humano acontece no rio Tocantins. No lago 
formado pela barragem da Usina Hidrelétrica Luís 
Eduardo Magalhães, no município de Lajeado, mas 
que banha outras seis cidades – uma delas a capital, 
Palmas – houve o surgimento de algas de difícil trato, 
como as cianobactérias, os fitoplanctons e as salvi-
nias, dentre outros.

“Nos municípios banhados pelo Lago de Lajeado, a 
Saneatins precisou intensificar as análises de toxinas 
na água bruta, implementar um sistema de remoção 
dessas células microbiológicas e, ainda, avaliar os 
sistemas de tratamento de água através da filtração 
direta”, explicou o gerente da Saneatins,  justificando 
o esforço empreendido pela Companhia para manter 
o abastecimento nesses municípios, atendendo às 
exigências da portaria 518/04 do Ministério da Saúde, 
depois do represamento do rio Tocantins.

A expectativa da Companhia de Saneamento do 
Tocantins é de que, em até dois anos, a captação de 
água bruta, para o abastecimento da população de 
Palmas (97% dos habitantes da zona urbana) tenha 

que ser feita no Lago de Lajea-
do. Por isso, um monitoramento 
está sendo feito há cerca de três 
anos, em três pontos do lago, a 
fim de acompanhar as altera-
ções físico-químicas e microbio-
lógicas da água para, então, ser 
definido pelo corpo técnico da 
Saneatins, quais as adequações 
que deverão ser implementadas 
na Estação de Tratamento de 
Água do Ribeirão Taquarussu, a 

principal unidade da Companhia.
O ribeirão Taquarussu é o manancial que abas-

tece 66% da população da Capital, mas sua vazão, 
vem caindo consideravelmente ano após ano. Só nos 
últimos cinco anos, o manancial já teve sua vazão 
reduzida em mais de 1500%. A ETA Taquarussu foi 
projetada para uma vazão de 2000 l/s, mas no período 
de estiagem, compreendido entre os meses de junho 
a outubro, essa vazão cai para apenas 500 l/s. “Essa 
queda de vazão, somada ao aumento da população 
já são fatores determinantes para que a Companhia 
passe a utilizar a água do Lago”, concluiu Jeverson. 

Todas essas informações foram divulgadas am-
plamente durante a sexta-edição do Fórum do Lago, 
um evento de grande repercussão, realizado pela 
Organização Jaime Câmara, em Palmas, entre os 
dias 16 e 18 de junho. O Fórum do Lago nasceu com 
a proposta de aglutinar tanto os organismos envol-
vidos com o meio ambiente, quanto o setor privado 
e a sociedade civil, organizada ou não, a fim de que 
todos encontrassem soluções e meios de conserva-
ção e uso responsável de um dos mais novos cartões 
postais da cidade de Palmas.

Além de Palmas e Lajeado, fazem parte dos mu-
nicípios com interface com o Lago: Porto Nacional, 
Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Tocantínia e Miracema.

Aurélio Prado 
Assessoria de Comunicação da Saneatins

Rio Tocantins tem características alteradas 
por construção de barragens
Aurélio Prado

Assessor de Comunicação da Saneatins

A Organização Jaime Câmara 

organizou em Palmas o 

evento Fórum do Lago, e 

reuniu entidades em busca 

de soluções para o uso 

responsável dos recursos 

hídricos no Estado.
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Um levantamento da Revista Sa-
near nos projetos de lei ordiná-

ria e complementar, apresentados 
à Câmara dos Deputados e ao Sena-
do mostra que a Lei 11.445/2007 já é 
alvo de propostas de alteração por 
parte de dezenas de parlamentares. 
Assim como permanece a neces-
sidade de vincular mais recursos 
para o setor saneamento. Há ainda 
dezenas de pedidos de explicações 
ao Ministério das Cidades sobre re-
passes de recursos para estados e 
municípios.

O senador Marconi Perillo (PSDB 
- GO), por exemplo solicita que a  
limpeza e fiscalização preventi-
va das redes de drenagem pluvial 
passem a fazer parte das diretrizes 
nacionais para o setor. Atualmente 
a lei prevê apenas a disponibilidade 
dessas redes como princípio para 
prestação dos serviços de sane-
amento. Além disso, o projeto do 
senador Perillo muda o conceito de 
drenagem e manejo de águas e soli-
cita que se inclua, no Plano Nacional 
de Saneamento Básico, a limpeza e 
a fiscalização preventiva.

Outro projeto em tramitação que 
altera a lei do Saneamento requer 
a supressão do artigo 45. O que 

significa, segundo o autor, deputa-
do Luiz Fernando Faria (PP-MG), o 
fim da “obrigatoriedade de conexão 
às redes públicas de abastecimen-
to e tratamento de esgoto”, sob o 
argumento que  “permitirá que os 
consumidores não satisfeitos com 
o serviço possam adotar soluções 
próprias com o uso de fontes alter-
nativas de água, sem se ligarem à 
rede pública de abastecimento”

A deputada Iriny Lopes (PT- ES) 
propõe alteração na Lei  9478, de 
1997,  e vincula a aplicação de todas 
as parcelas provenientes dos royal-
ties repassados a Estados e muni-
cípios a programas de saneamento 
básico, educação, saúde, formação 
profissional, inclusão digital, gera-
ção de emprego e renda e resíduos 
sólidos. 

 Já o senador Augusto Botelho 
(PT- RR)  tem um projeto que con-
diciona a pavimentação das vias 
urbanas nos novos loteamento à 
implantação do escoamento das 
águas pluviais, abastecimento de 
água potável e esgotamento sanitá-
rio. A proposta altera a Lei 6.799/79. 
O senador argumenta que a preca-
riedade da infra-estrutura de sa-
neamento no País é motivada pela 

Alguns dos Projetos, Emendas e 
Leis Complementares  sobre o tema 
Saneamento Básico em tramitação 
no Congresso Nacional

Da isenção de tributos para o setor de saneamento ao pedido 

de revogação da lei sobre fluoretação na água, passando 

por uma inusitada proposta que desobriga a conexão à rede 

pública de abastecimento de água e tratamento de esgoto, 

há 1.250 projetos envolvendo o tema saneamento básico em 

tramitação no Congresso.  

realização de pavimentação de vias 
sem que antes se instalem redes 
de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário. Ele ressalta ain-
da que, nesses casos, para que as 
redes de infra-estrutura sejam im-
plantadas, a pavimentação tem que 
ser completamente refeita, gerando 
gastos desnecessários do governo. 
O deputado Renato Molling (PP-RS)  
acredita que a  isenção do imposto 
de renda e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido CSLL às em-
presas de saneamento seria um ca-
minho para universalizar os serviços 
de saneamento, principalmente nas 
áreas periféricas dos aglomerados 
urbanos do País, onde predominam 
as famílias de baixa renda. Molling é 
autor do PL 2818, que será analisado 
em breve na Comissão de Trabalho.

Na linha das preocupações com 
o consumo excessivo de flúor, o de-
putado Carlos souza (PP-AM) su-
gere a revoção da lei  6050/74, que 
obriga as companhias de abasteci-
mento a fluoretar a água. Com base 
em pesquisa, ele alega que a adição 
de flúor na água não reduz o índi-
ce de cáries dentárias. O projeto nº 
095/2007 está em análise na comis-
são de seguridade social e família.
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