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Editorial

2012 não é o ano do fim dos tempos, mas de mudanças!

O ano de 2012 começou e, ao contrário do que muitos podem pensar, não é o fim dos tempos como pre-
viram os maias. Certamente, 2012 será um ano de mudanças no saneamento, afinal a implementação 

da Lei nº 11.445/2007 continua sendo item obrigatório para os diversos agentes da cadeia do saneamento, o 
que envolve governos, operadores, reguladores, consultores, fabricantes e construtores. Sem esquecer a 
população, motivo e foco principal dos serviços de saneamento. 

Os desafios são muito: desde a busca por aprimoramentos na prestação dos serviços até a maior ce-
leridade nos desembolsos e aplicação dos recursos financeiros, a adequação aos aspectos regulatórios, 
com destaque para os novos procedimentos para a contabilidade regulatória e o envolvimento nas diversas 
áreas das empresas. 

A Aesbe, desde sua criação, tem se preocupado com o desenvolvimento do setor e com a melhoria da 
qualidade de vida das famílias brasileiras atendidas por serviços prestados por suas associadas. Felizmen-
te, os recursos para ampliação do saneamento estão sendo mantidos, apesar de o acesso a eles ainda e, 
principalmente, o seu desembolso demandarem um processo bastante burocratizado e que tem retardado 
os cronogramas de atendimento. Todavia, os números já mostram uma ascensão consistente no desem-
bolso dos financiamentos, mostrando que o saneamento precisa de continuidade – com regras mais sim-
ples e de recursos – para que o planejamento de médio e longo prazos seja atendido.  

Há outro fato a ser comemorado. A Aesbe está em nova sede, mais ampla e em condições de melhor 
atender aos seus associados. O novo espaço, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília-DF, tem condi-
ções de abrigar as reuniões da associação, antiga reivindicação das companhias de saneamento.  

Essa nova estrutura propiciará algumas vantagens para os associados: a primeira é a economia. Na an-
terior sede da Aesbe não havia espaço adequado para reuniões de câmaras técnicas, encontros temáticos 
e, principalmente, para as reuniões do seu Conselho formado pelos presidentes das companhias associa-
das. A realização desses eventos acontecia fora da sede, o que demandava investimento considerável para 
custear a locação dos espaços necessários; a segunda é a possibilidade de os associados da Aesbe utiliza-
rem espaço e demais equipamentos que facilitem sua estada em Brasília e propicie condi-
ções de eventuais trabalhos que tenham que executar. 

É a Aesbe trabalhando por você, porque acredita que o desenvolvimento do sane-
amento básico brasileiro se dá por meio de ações planejadas e articuladas com todos 
aqueles que atuam no setor, para que as mudanças necessárias à universalização e 
melhoria dos serviços prestados pelas companhias continuem ocorrendo para além 
de 2012! 

Boa leitura!

Abelardo de Oliveira Filho
Diretor-presidente da Aesbe e Presidente da Embasa
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Gostei muito de ler a reportagem sobre o sistema de dessalinização 
de água do mar, utilizado em Fernando de Noronha. Por ser um dos lu-
gares mais lindos do mundo, poucos são aqueles que se preocupam com 
os “bastidores do paraíso”. Parabéns à equipe da revista Sanear por nos 
mostrar o importante trabalho desenvolvimento pela Companhia Pernam-
bucana de Saneamento.

Luiz Gregório de Mattos Araújo
Engenheiro ambiental / Goiânia - GO

Drª Elizabeth Góes,
Recentemente, tive a oportunidade de ler um artigo de sua autoria, 

publicado na revista Sanear, versando sobre o reconhecimento pelo STF 
como sendo tema de repercussão geral, a incidência do ICMS sobre o for-
necimento de água canalizada à população. Não bastasse o conhecimento 
demonstrado sobre a questão tributária, impressionou-me a sua postura 
equilibrada e o respeito demonstrado por ambos os posicionamentos, fa-
voráveis e contrários à gravação do tributo. Por isso, quero parabenizar 
pela opção do mais difícil e árido campo do direito: o tributário.

Jaldo Vaz Cotrim
Acadêmico de Direito, 9º Semestre / UEFS – Feira de Santana – BA
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Neste mês de março, precisamen-
te no dia 22, centenas de países 

celebram o “Dia Mundial da Água”, 
estabelecida pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 1993, como a data cujas reflexões 
deveriam girar em torno desse bem 
tão precioso. Segundo dados da pró-
pria ONU, cerca de 0,008%, do total da 
água de todo o globo, é potável e, para 
complicar ainda mais esse cenário, um 
importante quantitativo desse percen-
tual encontra-se contaminado, poluído 
e degrado pela ação do homem.

E, preocupada com a possibilidade 
de escassez da água, com a falta de 
saneamento básico em diversos países 
– a ocorrência de diversas doenças vin-
culadas à falta de potabilidade da água 

é um exemplo mais visível – e, com a 
insegurança alimentar, a ONU definiu 
que as celebrações alusivas ao dia 22 
de março terão como tema “Água e Se-
gurança Alimentar”.

No ano passado, a população mun-
dial alcançou a marca histórica de 7 
bilhões de pessoas. Esse número sus-
citou uma série de discussões em torno 
da capacidade de o planeta suprir seus 
habitantes com água e alimentos. Os 
debates ocorrem por todo o mundo e 
acirraram-se ainda mais quando a pró-
pria ONU anunciou que até o ano de 2050 
seremos mais de 9 bilhões de pessoas.

Essa previsão fez acender o sinal 
amarelo sobre a questão da produção 
de alimentos e o consumo de água nas 
próximas décadas. A preocupação faz 

todo o sentido. Atualmente, estima-se 
que existe um bilhão de pessoas no 
mundo em estado de fome crônica e o 
desafio iminente é retirar essas pesso-
as dessa condição e garantir o acesso à 
comida de qualidade e água suficiente 
à produção desses alimentos e ao con-
sumo humano.

De acordo com essa Organização, 
a maior parte da água que consumi-
mos está incorporada aos alimentos. 
As pessoas bebem usualmente entre 
dois e quatro litros de água por dia. Em 
contrapartida, em cada alimento que 
ingerimos essa quantidade eleva-se 
substancialmente. A produção de 1 

Será possível garantir comida 
e água para todos?
A ONU instituiu para o Dia Mundial da Água de 2012 o tema “Água e Segurança Alimentar”, gerando o 

debate sobre como alimentar e abastecer tanta gente, sem provocar escassez dos recursos naturais

Aurélio Prado

Água e Segurança Alimentar
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quilo de trigo, por exemplo, consome 
1,3 mil litros de água, enquanto que 
para se obter 1 quilo de carne bovina 
são necessários 15 mil litros (veja mais 
informações no quadro).

Para o representante da Organiza-
ção das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO), no Brasil, 
Hélder Muteia, estudos revelam que 
70% da água doce que poderia ser 
utilizada para consumo humano são 
empregados na agricultura. “Sabemos 
que práticas agrícolas inadequadas, 
como o uso desordenado das terras, 
são responsáveis pela degradação dos 
recursos hídricos e dos solos”, consi-
derou Hélder Muteia.

Segundo a FAO, atualmente, cerca 
de 1,6 milhão de hectares dos melho-

res e mais produtivos solos do mundo 
é utilizado para o cultivo de grãos ou 
carnes. Parte dessas áreas tem sofrido 
degradação devido a práticas agrícolas 
que causam erosão hídrica e eólica. 
“O último estudo da FAO, sobre isso, 
revelou que 25% dos solos do planeta 
estão, hoje, degradados”, justificou 
Hélder Muteia.

Para o representante da FAO, 
no Brasil, a utilização dos recursos 
hídricos deve estar associada a um 
modelo de gestão que impeça a de-
gradação do solo e água, recursos 
dos quais a produção al imentar 

depende. Na visão dele, isso exigirá 
ações dos governos no sentido de 
garantir apoio institucional para a 
adoção de métodos que possibilitem 
boas práticas de manejo.

Equação complexa: Entretanto, o 
próprio representante sabe que todos 
nós estamos diante de uma equação 
bastante complexa, pois não podemos 
correr o risco de perder ou reduzir 
a capacidade produtiva do sistema 

Água e Segurança Alimentar
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agrícola nos países, em função do 
esgotamento dos recursos naturais. 
Por outro lado, também não podemos 
comprometer o ecossistema com o 
uso desordenado dos solos e da água, 
por exemplo. 

“É necessário buscar alternativas. 
Sabemos que 70% das pessoas que 
passam fome no mundo estão no cam-
po. Como dar condições de vida digna 
a essas pessoas? Entendemos que é 
por meio do fortalecimento da agri-
cultura familiar. A FAO trabalha com 
quatro pilares para o desenvolvimento 
agrícola sustentável do pequeno agri-
cultor, peça fundamental no combate 
à fome mundial: acesso à terra e água, 

mercado, crédito e seguro agrícolas, e 
tecnologia. Tecnologia é fundamental 
para enfrentar o desafio da produção 
sustentável”, frisou Hélder Muteia. 

Para a FAO, esse assunto é tema 
de discussões constantes, tendo em 
vista as  projeções de crescimento 
populacional para as décadas futuras 
e não tão distantes. Para alimentar 
esse contingente populacional, será 
preciso aumentar a produção de 
alimentos em mais de 60%. “Ora, se 
levarmos em conta que hoje cerca de 
1 bilhão de pessoas não têm acesso 
à água e 2 bilhões vivem sem sanea-
mento básico, o tema torna-se carís-
simo para todos nós”, concluiu. 

Água e Segurança Alimentar

 + O que fazer para otimizar o recurso sem levá-lo à exaustão?

 + Romper com a “óbvia” conexão entre crescimento econômico e 
aumento de consumo hídrico, adotando técnicas de produção que 
permitam poupar tal recurso;

 + Inovar nos sistemas de irrigação e a centralização na aplicação de 
técnicas mais eficazes para a captação de água pluvial;

 + Variar padrões de consumo em relação a produtos com menor con-
teúdo de “água virtual” (leia matéria sobre isso mais adiante);

 + Realizar campanhas de conscientização entre a população, para 
que esta conheça o tema e suas implicações;

 + Alterar a forma de etiquetagem dos produtos, de maneira que fi-
quem evidentes seus custos em termos hídricos;

 + Redesenhar o planejamento de cidades para que utilizem energia 
limpa e necessitem de menos recursos hídricos em seu desenvolvi-
mento urbano;

 + Gerar consciência local, regional e mundial;

 + Promover boas práticas nas residências, nos comércios e negócios 
em relação ao uso e consumo de água.

Fonte: Water Footprint www.waterfootprint.org
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A safra brasileira de grãos do pe-
ríodo 2011/12 deve ficar em 157 

milhões de toneladas. Esse número 
é 3,5% menor em relação à produ-
ção registrada no último período 
(2010/11), quando a produção agrícola 
nacional alcançou os 162,958 milhões 
de toneladas. Em outras palavras, 
aquecimento global e mudança cli-
mática são os grandes responsáveis 
por um decréscimo de 5,7 milhões de 
toneladas na produção das lavouras 
no Brasil. Um bom exemplo dessa 
argumentação é a seca que castiga, 
desde o ano passado, principalmente 
a região Sul.

Esses números são do quinto 
levantamento realizado pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), anunciado em meados de 
fevereiro. As culturas de maior peso 

na produção – milho e soja – chegam 
a 83% de toda a safra, com um volume 
de 130,059 milhões de toneladas. A 
produção do milho deve crescer 6%, 
considerando a safra total, estimada 
em 60,831 milhões de toneladas. Para 
o milho segunda safra, a estimativa é 
de 25,786 milhões de toneladas, 20% 
maior que o colhido no período pas-
sado que registrou 21,288 milhões de 
toneladas. A produtividade deve che-
gar a 13,854 quilos por hectare, com 
crescimento de 5,7%, baseado princi-
palmente no ganho tecnológico. Já a 
soja deve cair 8,1%, ficando em 69,229 
milhões de toneladas. 

A área cultivada na safra 2011/12 
deve ficar em torno dos 51,518 milhões 
de hectares, com um crescimento de 
3,3% sobre os 49,919 milhões de hec-
tares da última safra. Isso representa 

um aumento de 1,630 milhão de hecta-
res. A ampliação se deve ao milho pri-
meira safra (9%), segunda safra (13%) e 
à soja (2,4%).

Por outro lado, o arroz teve redução 
de área, devendo perder 257,6 mil hec-
tares ou 9,1% em relação ao cultivo an-
terior, quando chegou a 2,820 milhões 
de hectares. A queda maior atinge o 
Rio Grande do Sul, que deixa de cultivar 
118,6 mil hectares.

O feijão primeira safra também 
teve queda. Em relação ao cultivo ante-
rior de 1,420 milhão de hectares, houve 
uma redução de 149,9 mil hectares. 
O maior produtor nacional, o Paraná, 
deixou de cultivar 98,1 mil hectares em 
comparação à safra anterior, quando 
semeou 344,1 mil hectares. O feijão 
segunda safra começou a ser semeado 
a partir do final de janeiro.

Clima afeta produção de grãos que pode 
ficar em 157 milhões de toneladas

Água e Segurança Alimentar
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Água e Segurança Alimentar

No caso da região Nordeste, o quin-
to levantamento considerou apenas o 
oeste da Bahia, o sul do Maranhão e sul 
do Piauí. E para a região Norte, foram 
considerados somente os estados do 

Tocantins e de Rondônia. As demais 
regiões mantiveram as áreas da safra 
anterior, uma vez que o plantio só é fei-
to após o início das chuvas.

A pesquisa foi realizada por cerca 

de 60 técnicos, entre os dias 16 e 20 de 
janeiro, após visitação a órgãos públi-
cos e privados ligados à produção agrí-
cola em todos os estados produtores. 
(Com informações da Conab)

 + Levando-se em conta diferentes atividades, bens e 
serviços, cada indivíduo consome uma média de 5 mil 
litros de água por dia ou 1 milhão e 24 mil litros por 
ano, o equivalente à metade de uma piscina olímpica;

 + Um simples banho de 10 minutos consome 100 litros 
de água, se o chuveiro ficar aberto constantemente;

 + Outros 75 litros podem ser gastos para se fazer a bar-
ba, se a torneira não for fechada;

 + Ao beber uma xícara de café, lá se vão mais 140 litros, 
levando em conta que para produzir 1 kg do grão tor-
rado são gastos 21 mil litros de água;

 + Três lâmpadas acesas durante uma hora utilizam 48 
mil litros de água;

 + São necessários 1,5 mil litros de água para a produ-
ção de 1 kg de açúcar;

 + Aliás, a produção de cana de açúcar consome apro-
ximadamente 220 bilhões de m³ de água por ano, o 
que representa cerca de 3,4% da quantidade de água 
usada para a produção de cultivos;

 + Produzir 1 kg de trigo requer 1,3 mil litros de água. Ou 
seja, duas fatias de pão equivalem a 80 litros de água;

 + A produção de uma única laranja utiliza 50 litros de água; 

 + Um copo de suco de laranja consome 170 litros de 
água;

 + As galinhas bebem 30 litros de água cada uma, sem 
contar o que é gasto na manutenção da granja;

 + Uma omelete com 4 ovos consome 800 litros de água;

 + Duas xícaras de cereal consomem 44 litros de água, 
considerando que 1 litro de leite consome mil litros 
de água;

 + O setor industrial representa 22% do uso total de 
água do planeta;

 + Para fazer uma camisa 100% 
algodão são necessários 2,7 mil 
litros de água;

 + Para a produção de 1 kg de 
couro usado na con-
fecção de sapatos 
são consumidos 
16,6 mil litros 
de água.

Fontes:

Livro Hydros IV Cotidiano (Mexichem) 

Informe Planeta Vivo 2008 da WWF

Fundación Ecología y Desarrollo 

Water Footprint Network

Você Sabia?
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A Pegada Hídrica é um indicador 
de uso de água que leva em conta 

tanto o uso direto quanto indireto de 
um consumidor ou produtor e é defini-
da como sendo o volume total de água 
doce utilizado para produzir bens e 
serviços consumidos por um indivíduo 
ou comunidade. É definida como sendo 
o volume de água necessária para a 
produção dos produtos e serviços con-
sumidos pelos habitantes de determi-
nado país, indústria ou pessoa. 

Ela foi introduzida em 2002 pelo 
holandês Arjen Hoekstra, da Univer-
sidade de Twente. Hoje, Hoekstra é 
diretor científico do Water Footprint 
Network, cujo objetivo primordial 
é servir de indicador e ser capaz de 
aportar mais informação do que os 
indicadores tradicionais, baseados na 
produção e na economia.

A Pegada Hídrica pretende cons-
cientizar para o fato de que os seres 
humanos não só bebem água, como 
também a ingerem em forma de 
alimento e a usam em produtos e 
serviços, e em quantidade maior 
que os dois ou três litros diá-
rios, considerados necessários 
para a saúde.

Para calcular a pegada hídri-
ca, vários fatores são levados em 
conta: o volume total do consumo 
e os padrões de consumo hídri-
co. Por exemplo, um país que 
consome muita carne terá uma 
pegada hídrica maior que outro com 
tendência vegetariana; da mesma for-
ma, um país que consome mais pro-
dutos manufaturados industrialmente 
terá uma maior pegada hídrica do que 
os menos industrializados. O clima 

também é relevante, já que em regi-
ões mais quentes a água evapora mais 
rapidamente, sendo mais necessária 
para a agricultura. Também são con-
sideradas as práticas agrícolas que 
economizam água e cujo uso demons-
tra eficiência.

Água Virtual 
- Para melhor 
entender a pegada hídri-
ca, é necessário relacioná-
la com o termo “água 
virtual”, elaborado 
por John Anthony 
Allan, pesquisa-

dor do king’s College de 
Londres.  Segundo Allan, água 
virtual é a quantidade usada para 
elaborar, embalar e transportar pro-
dutos de consumo. Dessa forma, em 

seu intercâmbio comercial, um país 
“exporta água” mediante seus bens 
produzidos que, por sua vez, são con-
sumidos em outros lugares.

países vivem a onda da “pegada 
hídrica” e da “Água Virtual”

 + Pegada Hídrica Mundial

 + A pegada hídrica mundial está estima-
da em 7,45 mil km³/ano, o que supõe 
1.240m3/pessoa/ano.

 + Os Estados Unidos possuem a maior 
pegada hídrica absoluta de todo o 
mundo, alcançando o dobro do valor 
médio (2.480m3/pessoa/ano), en-
quanto que a China apresenta um valor 
muito mais baixo (700 m3/pessoa/ano).

Água e Segurança Alimentar
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País
Pegada média hídrica 

(metros cúbicos per capita por ano)

México 1.441

Guatemala 762

Belize 1.646

El Salvador 870

Honduras 778

Nicarágua 819

Costa Rica 1.150

Panamá 979

Cuba 1.712

República Dominicana 980

Haiti 848

Jamaica 1.616

Guiana 2.113

Colômbia 812

Venezuela 883

Equador 1.218

Peru 777

Bolívia 1.206

Brasil 1.381

Paraguai 1.165

Chile 803

Argentina 1.404

Fonte: Water Footprint www.waterfootprint.org

Desafios - Aprender que esse con-
ceito é uma ferramenta prática para 
mostrar como os padrões de consumo 
afetam o uso da água; como as futuras 
mudanças em tais padrões podem 
influenciar na existência dos recursos 
hídricos; como os países podem exter-
nar sua pegada hídrica, a fim de reduzir 
a pressão sobre seus recursos domés-
ticos e como alguns países podem se 
beneficiar de sua relativa abundância 
hídrica, mediante a exportação de pro-
dutos caros, em termos de utilização 
de recursos hídricos.

América Latina - No quadro abaixo, é 
possível observar a relação existente 
entre a quantidade per capita de água 
de um país e a porcentagem dessa 
pegada hídrica que sai do território 
por conta da atividade do comércio 
internacional. Esses são os dados dos 
países latino-americanos que se en-
contram na base de informação. 
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produtores rurais aderem às discussões 
internacionais sobre a água

A presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA), senadora kátia Abreu, e o pre-
sidente do Conselho Mundial da Água 
(CMA), Löic Fauchon, assinaram, em 
2011, o termo de filiação da entidade 
representativa dos produtores rurais 
ao CMA, que reúne instituições de vá-
rios países e, há mais 15 anos, promove 
discussões sobre gestão eficiente e 
aproveitamento dos recursos hídricos.

 A entrada da Confederação no Con-
selho Mundial da Água reforça o com-
promisso do setor agropecuário com 
o uso racional da água, para permitir a 
produção de alimento barato e de qua-

lidade, sem comprometer a biodiversi-
dade e o meio ambiente.

 Segundo a senadora, a filiação da 
entidade ao CMA também irá inten-
sificar a participação do setor rural 
nos debates internacionais sobre o 
tema, para a elaboração de propostas 
conjuntas que garantam a segurança 
alimentar sem o desperdício de água.

 “A maior e melhor agricultura 
tropical do planeta – do Brasil – não 
poderia ficar de fora desse tipo de dis-
cussão. Não estamos entrando no Con-
selho Mundial da Água apenas para 
figurar. Vamos assumir todas as res-
ponsabilidades que nos forem delega-

das”, enfatizou a senadora, lembrando 
que o Brasil consome apenas 15% do 
seu potencial hídrico e tem dado exem-
plo também na preservação da água 
em território nacional, utilizando ape-
nas 10% da área de produção de grãos 
com culturas irrigadas, que deman-
dam mais água para a produção.

Nascentes - A presidente da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), senadora kátia Abreu, defendeu 
ainda que os produtores que preservam 
as nascentes de água em suas proprie-
dades sejam remunerados por serviços 
ambientais prestados à sociedade.

Água e Segurança Alimentar



Em cerimônia realizada no Palácio 
do Planalto, o novo ministro das 

Cidades, Aguinaldo Ribeiro, recebeu 
os cumprimentos e as palavras de 
incentivo da presidente da República, 
Dilma Rousseff, e do deputado fede-
ral Mário Negromonte, seu anteces-
sor na pasta.

Após a assinatura do termo de sua 
posse, Aguinaldo Ribeiro agradeceu a 
presidente pela confiança e palavras 
de incentivo que ela tem dado. Ele tam-
bém falou sobre as perspectivas para a 
nova função. “Assumo a responsabili-
dade de fazer tudo o que estiver ao meu 
alcance para que o Brasil continue 
sendo generoso com seus filhos”, ga-
rantiu o ministro.

Ribeiro afirmou, ainda, que seu 
trabalho terá como prioridade a conti-
nuação do trabalho realizado por Mário 

Negromonte, focando sempre na boa 
gestão. “Ser um bom gestor é enten-
der, antes de tudo, 
que só há um bom tra-
balho se houver tra-
balho em equipe”, fi-
nalizou, sob aplausos.

A presidente Dil-
ma Rousseff iniciou 
seu discurso agrade-
cendo a dedicação, o 
trabalho e a colabo-
ração de Mário Ne-
gromonte no Minis-
tério das Cidades. Ela 
deu as boas-vindas 
a Aguinaldo Ribeiro, 
afirmando que está 
certa de que ele será 
capaz de enfrentar o 
desafio que terá pela 

frente, por sua capacidade de gestão 
e conhecimento. “Tenho certeza que 
sua determinação e empenho serão 
decisivos para a construção do Gover-
no”, disse.

Dilma enfatizou, ainda, que estará 
nas mãos de Ribeiro o maior programa 
de moradia popular existente, que é 
o “Minha Casa, Minha Vida”, além de 
destacar que o Ministério das Cida-
des também é um dos detentores do 
maior investimento para as áreas de 
habitação, saneamento, transporte, 
mobilidade urbana, acessibilidade e 
urbanização.

Deputado federal de primeiro man-
dato e líder do PP, o novo ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, da Pa-
raíba, é formado em engenharia civil 
e administração de empresas, com 
especialização pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) em gestão empresarial.

Ministério das Cidades tem novo comandante
O novo ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, tomou posse no início de fevereiro, 

com votos de muito sucesso

Presidente Dilma Rousseff observa o novo membro de sua equipe, 
enquanto assina o termo de posse.

“Ser um bom gestor é entender, antes de tudo, que só há um 
bom trabalho se houver trabalho em equipe”, 

+disse Aguinaldo Ribeiro

Novos Rumos

FOTOS: RODRIGO NUNES/MINCIDADES
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Entrevista

“De forma geral, a Secretaria 
Nacional de Saneamento Am-

biental (SNSA) considera o desenvol-
vimento do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) satisfatório.” 
Foi com essa frase que o secretário 
Leodegar Tiscoski avaliou esses cinco 
anos de execução de um dos progra-
mas mais divulgados na mídia mun-
dial, desde seu advento, pois promete 
acelerar o crescimento do país.

De acordo com Leodegar, os em-
preendimentos da primeira fase do 
programa, sob a gestão da SNSA, que 
representam investimentos da ordem 
de R$ 36,3 bilhões, estão contratados 
e em execução, tendo sido executados 
em média 46% das obras. Dos em-
preendimentos contratados, cerca de 
50% das obras estão com percentual 
de execução superior a 40%.

Para o Secretário, ainda é necessá-
rio destacar a significativa evolução na 
velocidade e na qualidade dos procedi-
mentos de planejamento da execução 
das obras da 2ª fase do Programa (PAC 
2), em relação à primeira etapa.

Dos R$ 14,7 bilhões selecionados 
na primeira seleção do PAC 2, R$ 10,6 
bilhões referem-se aos projetos de 
engenharia e demais documentos 
técnicos aprovados doze meses após 
a divulgação da seleção. “É válido 
ressaltar que o alcance desse percen-
tual de projetos aprovados (superior a 
70%) demorou cerca de três anos para 
ser atingido no PAC 1”, comentou o Se-
cretário Nacional.

Não obstante os progressos al-
cançados e que permitem vislumbrar 
uma execução mais acelerada do 
programa, é necessário reconhecer 

que o andamento da 1ª etapa do PAC 
não atingiu a performance espera-
da pelo governo federal, reflexo de 
diversos atrasos em obras impor-
tantes, problemas de execução, de 
gestão e de planejamento das inter-
venções, observados em todos os ti-
pos de proponentes, sejam executo-
res locais ou companhias estaduais 
de saneamento. 

Na visão de Leodegar, é importan-
te lembrar que a execução das obras 
não está na governabilidade do go-
verno federal, pois depende da capa-
cidade de planejamento, contratação 

e fiscalização dos governos estaduais 
e municipais e de seus órgãos espe-
cíficos, em particular das autarquias 
municipais e das empresas estaduais 
de saneamento. 

“É necessário reconhecer que os 
mais de 20 anos sem investimentos 
públicos robustos na área de sanea-
mento brasileiro, legaram ao país a 
desmobilização e a desorganização 
das estruturas de planejamento e 
execução de obras das empresas”, 
considerou Tiscoski.

Quanto à questão dos custos, o 
processo de contratação de obras 

Até agora, pAC tem sido “satisfatório”, 
afirma secretário nacional de Saneamento

Leodegar Tiscoski, secretário nacional de Saneamento 
Ambiental, do Ministério das Cidades

ASCOM/MCIDADES
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Entrevista

vem sofrendo uma série de alte-
rações impostas por legislações 
específicas e pela atuação intensa 
dos órgãos de controle federais, em 
particular da Controladoria Geral 
da União e do Tribunal de Contas da 
União, que vêm demandando um 
enorme esforço de compreensão e 
adequação de rotinas e procedimen-
tos. “Esse esforço já se refletiu no 
custo  das obras, incrementando a 
eficiência do processo, embora ainda 
careçamos de um estudo mais apro-
fundado”, enfatizou Leodegar.

Leia, agora, uma entrevista com o 
secretário, Leodegar Tiscoski, sobre 
o Plano Nacional de Saneamento, en-
traves nas obras do PAC e, por fim, so-
bre a regulação dos serviços no país.

SANEAR:  Como está a situação de 
aprovação do Plano Nacional de Sa-
neamento?

Leodegar: A proposta do Plano 
Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab) foi finalizada em 2011 e am-
plamente discutida com a sociedade, 
com a realização de cinco seminários 
regionais e duas audiências públicas. 
Após a aprovação pelo Conselho das 
Cidades e posterior discussão com a 
sociedade civil, seguindo as normas 
legais, a proposta foi encaminhada à 
Casa Civil para autorização da realiza-
ção de consulta pela internet.

SANEAR: Há alternativas financeiras 
para atender aos Planos Municipais 
se o Plansab não for aprovado de 
imediato?

Leodegar: A disponibilização de 
recursos financeiros para prestado-
res de serviço que atuam no setor de 
saneamento não está condicionada 
à aprovação do Plano Nacional de 
Saneamento Básico. É importante 
registrar que a Lei nº 11.445/2007 im-

põe a existência de Plano Municipal 
como condição de validade dos con-
tratos que tenham por objeto a pres-
tação dos serviços públicos nessa 
área. A lei determina, ainda, que os 
planos de investimento e os projetos 
relativos ao contrato de concessão 
devam ser compatíveis com o res-
pectivo Plano Municipal. Vale lem-
brar, também, que a partir do exer-
cício financeiro de 2014 a existência 
do referido plano será condição para 
acessar recursos orçamentários da 
União ou recursos de financiamentos 
geridos ou administrados por órgão 
ou entidade pública federal.

SANEAR: A SNSA já fez uma análise 
de eventuais problemas detectados?

Leodegar: Parte expressiva dos 
projetos de engenharia apresentados 
ao governo federal, especialmente no 
PAC 1, continham deficiências técnicas 
ou estavam defasados. Associado a 
isso, a falta de recursos para investi-
mentos nas últimas décadas, além de 
desorganizar o planejamento do setor, 
desestimulou os entes federados e os 
prestadores a buscarem formas efi-
cientes na gestão dos serviços.

Assim, os prestadores têm apre-
sentado problemas na gestão e 
diversas fragilidades institucionais, 
fatores que influenciam diretamen-
te na capacidade de execução das 
obras, na realização de licitações, na 
obtenção da titularidade da área e do 
licenciamento ambiental, etapas que 
devem ser cumpridas para a execu-
ção das obras.

Essas carências se refletem, por 
exemplo, em uma série de paralisa-
ções de obras que estamos obser-
vando nos últimos meses. No fim de 
2011, os empreendimentos do PAC 1 
que estavam paralisados somavam 
investimentos de R$ 4 bilhões, em 

cerca de 370 contratos, sendo que, 
desses, mais de 170 estavam parali-
sados há mais de 12 meses. Os mo-
tivos das paralisações, em 90% dos 
casos, estão associados a obstáculos 
técnicos, reprogramação, proble-
mas com as empresas executoras 
e pendências com controle e outros 
órgãos.

SANEAR: Como a SNSA pode atuar 
para equacionar esses problemas?

 Leodegar: O Ministério das Ci-
dades e a Caixa têm realizado inten-
sivo monitoramento da execução 
das operações. No âmbito geral, 
foram revisados os procedimentos 
de contratação e execução do PAC 
para a segunda fase do Programa. 
Considerando-se que no PAC 1 o setor 
estava bastante desmobilizado devi-
do à falta de investimentos, um dos 
principais entraves observados pelo 
governo foi em relação à inadequa-
ção dos projetos de engenharia, o que 
implicou atrasos no início das obras. 
No PAC 2, busca-se dar maior ênfase 
ao planejamento das intervenções, 
reforçando aspectos relat ivos à 
consistência técnica das propostas, 
ao detalhamento dos projetos, das 
licenças ambientais e dos processos 
de regularização fundiária, já na fase 
de seleção dos investimentos.

Quanto aos desembolsos, foram 
propostos novos mecanismos de 
transferências de recursos com vis-
ta à desburocratização e agilização 
dos repasses. Essa medida busca 
reduzir o número de eventos de afe-
rição e prestação de contas, limitan-
do-os a alguns marcos de execução 
(quando a obra alcançar 40%, 60%, 
80%, 90% e 100%), conferindo maior 
flexibilidade à execução das obras e 
reduzindo a análise de reprograma-
ção de projetos.
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Além disso, o governo decidiu 
repactuar os prazos e compromissos 
com os executores, de modo a possi-
bilitar um cronograma de aporte de 
contrapartidas mais factível com a 
realidade do município no PAC 1. No 

PAC 2, o governo eliminou as contra-
partidas para os empreendimentos 
para aporte de recursos orçamentá-
rios, de modo a evitar que o problema 
persista e se agrave com a execução 
das novas obras.

 SANEAR: O governo federal já se 
posicionou com relação à regulação?

Leodegar: Quanto à regulação, 
vale esclarecer que a Lei nº 11.445/07, 
estabeleceu que compete ao titu-
lar dos serviços definir as normas 
de regulação e designar a entidade 
responsável pela regulação e pela 
fiscalização da prestação dos servi-
ços. Portanto, o governo federal não 
possui a responsabilidade primária 
pelo assunto. Observa-se que em 18 
estados brasileiros há a existência 
de entidade reguladora que está pro-
movendo a regulação do setor ou que 
já permite a atuação na regulação de 
serviços de saneamento. Dados da 
Associação Brasileira das Agências 
Reguladoras (ABAR) revelam que ao 
final de 2010 havia cerca de dois mil 
serviços de abastecimento de água 
e/ou esgotamento sanitário com 
entidade reguladora definida e esta-
belecida. Portanto, o Ministério das 
Cidades avalia que o processo está em 
evolução, mas que ainda requer um 
grande esforço no sentido de ampliar 
a regulação e aperfeiçoá-la nos locais 
em que já se iniciou.

Entrevista
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Leodegar disse que o governo eliminou as contrapartidas para os empreendimentos, 
de modo a evitar mais problemas
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A evolução das portarias que tratam 
da potabilidade de água, ao longo 

de anos, tem sido um exemplo a ser 
seguido por outras legislações. A cada 
revisão desse instrumento legal, nota-
se a grande preocupação do Ministério 
da Saúde (MS) e do setor de sanea-
mento em inovar e aprimorar tanto 

o processo participativo de revisão 
quanto as exigências a serem apre-
sentadas. Esse cenário tem provocado 
uma crescente, estreita e organizada 
aproximação das operadoras associa-
das à Aesbe (Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estaduais). 
Evidenciando esse fato, apresenta-

se no país a Câmara Técnica 
de Controle de Qualida-
de (CTCQ-Aesbe), que 
nasceu com uma tími-

da expressão, mas que, 
atualmente, conta com a 
participação dos principais 
técnicos dessa área.

Para essa última re-
visão, o MS organizou-se 
em um grupo oficial de 
trabalho, publicado no De-
creto nº 1.288, em 17 de 
julho de 2009, formado por 
representantes indicados 
pelos órgãos da saúde e 
associações institucionais 
do setor de saneamento. 
Graças à organização da 
CTCQ, a Aesbe marcou 
fortemente sua presença 
nesse grupo, entregando 
ao MS - já na primeira reu-
nião oficial - um documen-
to contendo as principais 
críticas e contribuições a 
respeito da Portaria nº 518.

Embora nem todas as 
contribuições, tanto pre-
senciais quanto documen-
tadas, tenham sido incor-
poradas ao conteúdo da 
Portaria nº 2914, é inques-

tionável o reflexo da influência da re-
presentação da CTCQ-Aesbe em alguns 
aspectos desse instrumento legal. E, as-
sim, desde 14/12/11 com a publicação da 
Portaria nº 2914, em 53 artigos, as novas 
exigências estão colocadas ao país.

Mesmo tendo mantido antigas exi-
gências como a desinfecção de toda 
água fornecida coletivamente e a filtra-
ção de águas provenientes de manan-
ciais superficiais, em muitas dessas exi-
gências foram acrescentados detalhes 
e itens que não permitem uma leitura 
superficial, sem se correrem grandes 
riscos de deslizes e desatendimentos. 

Em alguns artigos há a necessidade 
de informações, notificações e comuni-
cações às autoridades de saúde, enti-
dades reguladoras, órgãos ambientais, 
gestores de recursos hídricos e a popu-
lação, em diferentes situações e combi-
nações de grupos de informados. Tam-
bém ocorre a adição do fornecimento de 
relatórios de análises e da necessidade 
de entrega de dados de controle de qua-
lidade a essas entidades. 

Dentre as novas informações re-
queridas encontram-se as referen-
tes à qualidade de produto químico 
utilizado no tratamento da água para 
consumo humano e a comprovação do 
baixo risco à saúde. Cabe salientar aqui 
que os responsáveis pelos sistemas e 
soluções alternativas devem extrair 
essas informações dos laudos de 
atendimento aos requisitos de saúde 
estabelecidos em norma técnica da 
ABNT (nº 15784), a serem exigidos dos 
fornecedores de produtos químicos. 

Além de informações sobre me-
didas corretivas tomadas quando o 

A evolução e os desafios para levar 
água tratada aos brasileiros
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padrão microbiológico for violado e 
comunicação imediata a clínicas de 
hemodiálise e indústria de injetáveis 
quando houver presença de ciano-
toxina na água tratada, também são 
requeridas comunicações sobre 
alterações da qualidade da água no 
ponto de captação, que comprome-
tam a sua tratabilidade para con-
sumo humano e sobre situações de 
emergência, interrupção, pressão 
negativa, intermitência, operação 
programada, modificações, melho-
rias e demais situações no sistema 
de abastecimento, que possam atin-
gir a segurança de bens ou pessoas 
ou oferecer riscos a saúde. 

No tocante ao ineditismo, muitas fo-
ram as inovações, a começar pela sepa-
ração das tabelas em forma de anexos, 
o que habitualmente vinha justaposto 
ao artigo pertinente no corpo da Porta-
ria. Com certeza, esse foi um fator pre-
ponderante para que algumas duplici-
dades e erros tenham ocorrido como, 
por exemplo, os quantitativos previstos 
para amostras de comunidades com 
menos de cinco mil habitantes, expres-
sos diferentemente em tabelas repe-
tidas, o que para correção resultou em 
duas novas publicações no Diário Oficial 

da União (de 04/01/12, Seção 1 pág. 43 a 
49 e de 17/01/12, Seção 1, pág.40).

Somando-se as novidades, houve a 
equiparação das exigências da Seção 
IV para os sistemas e soluções alterna-
tivas coletivas e também a incorpora-
ção de uma Seção (V) destinada, exclu-
sivamente, a laboratórios de controle e 
vigilância. Essa Seção traz em seu bojo 
as competências e atribuições dos la-
boratórios para as três esferas do go-
verno e submete tanto os laboratórios 
de controle quanto os de vigilância à 
comprovação da existência de sistema 
de gestão da qualidade, conforme os 
requisitos especificados na NBR ISO/
IEC nº 17025:2005, com prazo de 24 
meses para essa implantação (veja no 
quadro quais são as exigências).

Ressalta-se que apesar de haver 
uma previsão para o atendimento de 
algumas das novas exigências, para 
muitas outras, que também requere-
rem adequações, não houve prazo dis-
criminado para o devido cumprimento. 
Vale lembrar que essa portaria possui 
vigência prevista para cinco anos.

Então, o conteúdo desse artigo não 
se esgota em si. Conta a experiência, 
que as muitas leituras que ainda estão 
reservadas a essa portaria revelarão 

aos seus fieis estudiosos coisas que 
nem ao menos o escritor da ideia pen-
sou em expressar nas entrelinhas do 
seu conteúdo.

Dentre as demais exigências contidas nessa Portaria, destacam-se:

Necessidade de cadastro e solicitação de autorização às secretarias municipais de saúde, para o fornecimento de água 
por parte das Soluções Alternativas Coletivas, mediante o cumprimento de exigências e documentos especificados

Proibição de existência de Solução Alternativa Coletiva, onde houver rede de distribuição (exceto em situação de emer-
gência ou intermitência) e de misturas com a água da rede;

Necessidade de exigência pelos responsáveis pelo sistema e soluções alternativas coletivas, junto aos fornecedores, de 
laudo de inocuidade dos materiais utilizados na produção e distribuição que tenham contato com a água;

Avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos 
à saúde e a qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos Planos de Segurança da Água (PSA) recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes vigentes no país;

Monitoramento do ponto de captação subterrânea e superficial, mensalmente para E. COLI e semestralmente conforme 
legislação específica com foco no risco à saúde;

Vasti Ribeiro Facincani
*Departamento de Controle 
Sanitário Ambiental – Sabesp
Diretora da ABES-SP
Integrante da Câmara Técnica 
de Controle de Qualidade (CTQC/
Aesbe) e do Grupo Oficial de 
revisão da Portaria, pela Aesbe
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Indicação de que para a verificação de presença/ausência de coliformes totais, em mananciais subterrâneos, a coleta 
deve ser feita antes do ponto de desinfecção. Para verificação dos residuais dos produtos de desinfecção (0,2 mg/L de clo-
ro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro) na rede de distribuição, a amos-
tra deverá ser realizada em local a montante do primeiro ponto de consumo quando não houver tanque de contato;

Exigência de que haja a garantia da existência de pontos de coleta de água na saída de tratamento e na rede de distribuição 
para o controle e a vigilância da qualidade da água;

Existência de responsável técnico habilitado tanto para o sistema como solução alternativa coletiva;

Indicação da necessidade de recoleta quando houver interpretação duvidosa nas reações típicas dos ensaios analíticos de colifor-
mes totais e Escherichia coli, cabendo salientar que nessa Portaria não se fala mais em análises de coliformes termotolerantes;

Realização da análise de bactérias heterotróficas (em 20% das amostras mensais para análise de Coli Total), como um dos 
parâmetros para avaliar a integridade da rede;

Estabelecimento do princípio de “barreiras múltiplas” para 
controle microbiológico de águas provenientes de manan-
ciais superficiais:

•	 Associando a garantia da qualidade microbiológica ao 
padrão de turbidez da pós-filtração ou pré-desinfecção. 
Para alcance dos valores máximos permitidos para filtra-
ção rápida, (0,5 uT) e lenta (1,0 uT), foram definidas metas 
anuais progressivas compreendidas no prazo de 4 anos.

•	 Condicionando o monitoramento de cistos de Giardia 
spp. e oocistos de Cryptosporidium spp., a identificação 
de média geométrica anual de Escherichia coli/100mL 
maior ou igual a 1.000 nas captações;

•	  Recomendando que se a média aritmética da concen-
tração de oocistos de Cryptosporidium spp., apresen-
tar-se maior ou igual a 3,0 oocistos/L (na captação): 

•	 O valor de turbidez do efluente de filtração rápida deve ser 
menor ou igual a 0,3 uT, em 95% das amostras mensais, ou;

•	 Deve ser utilizado um processo de desinfecção que 
comprovadamente alcance a mesma eficiência de re-
moção de oocistos de Cryptosporidium spp, e que;

•	 Entre os 5% das amostras mensais do efluente de filtração 
que podem apresentar valores de turbidez superiores ao 
VMP estabelecido, o limite máximo para qualquer amos-
tra pontual deve ser menor ou igual a 1,0 uT, para filtração 
rápida e menor ou igual a 2,0 uT para filtração lenta.

Ampliação do espectro de possibilidades com a apresenta-
ção de regras operacionais para desinfecção da água para 
consumo humano:

•	 - Considerando tanto outros produtos além do cloro, 
como novos métodos, além da possibilidade de uso de 
outro agente de desinfecção não previsto nessa Porta-
ria, mediante a consulta ao Ministério da Saúde;

Ampliação do espectro de possibilidades com a apresenta-
ção de regras operacionais para desinfecção da água para 
consumo humano:

•	 - Apresentando tabelas compostas por tempos de 
contato necessários aos processos de desinfecção de 
acordo com a concentração do produto utilizado, o clo-
ro residual livre, cloro residual combinado (cloramina) 
e dióxido de cloro, considerando temperaturas
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Recomendação de análise para verificação da presença da cianotoxina correspondente ao gênero (cilindrospermopsinas, 
anatoxina-a - valor máximo aceitável de 1,0 μg/L), quando cianobactéria potencialmente produtora for detectada;

Recomendação complementarmente ao monitoramento de cianobactéria exigido, realizar análise semanal de clorofila-a 
no manancial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias;

Exigência de monitoramento dos parâmetros: gosto e odor, saxitoxina, cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptospori-
dium spp com prazo máximo para as adequações necessárias ao seu cumprimento de 24 meses;

Exigência do monitoramento semestral durante 2 anos, da atividade alfa e beta, respeitando a sazonalidade, visando a 
realizar a triagem do ponto de vista radiológico, com indicação de análises específicas de radionuclídeos pelo CNEN (Co-
missão Nacional de Energia Nuclear), em caso de  resultados acima dos limites especificados. As adequações para esse 
monitoramento deverão ser providenciadas no prazo de 24 meses;

Permissão de que o Ferro (Fe) e o Manganês (Mn) apresentem-se acima dos limites quando complexados se: os produtos 
químicos tiverem qualidade comprovada, os demais parâmetros não forem violados e os teores não ultrapassarem a 2,4 e 
0,4 mg/L, respectivamente;

Dispensada a realização da análise na rede dos parâmetros: pH, Fluoreto,  Cianotoxina, gosto e odor;

Alteração na frequência de amostragem da saída de trata-
mento de manancial subterrâneo para os parâmetros: 

•	 Considerando tanto outros produtos além do cloro, 
como novos métodos, além da possibilidade de uso de 
outro agente de desinfecção não previsto nessa Porta-
ria, mediante a consulta ao Ministério da Saúde;

•	 Indicando a adição de cloro ou dióxido de cloro para 
manter residual mínimo (0,2 mg/L de cloro residual 
livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 
mg/L de dióxido de cloro) no sistema de distribuição, 
no caso de desinfecção por meio de ozônio ou radiação 
ultravioleta;

•	 Apresentando tabelas compostas por tempos de conta-
to necessários aos processos de desinfecção de acor-
do com a concentração do produto utilizado, o cloro 
residual livre, cloro residual combinado (cloramina) e 
dióxido de cloro, considerando temperaturas

Orientação de que a avaliação das anomalias não deverá ser mais pontual, e sim com base na ocorrência histórica;

Proibição do uso de algicida para o controle do crescimento de microalgas e cianobactérias, explicitando que excepciona-
lidades devem ser regulamentadas pelas autoridades ambientais e de saúde;

Exigência de que todas as análises microbiológicas devem ser acompanhadas das análises de Turbidez e de CRL, ou outro 
composto residual ativo utilizado;

Elaboração do plano de amostragem para agrotóxico, considerando a avaliação dos usos na bacia hidrográfica do manan-
cial de contribuição e a sazonabilidade das culturas;

Estabelecimento de prazo de 60 dias para a autoridade de saúde decidir sobre solicitações do responsável pelo sistema, 
quanto a alterações da frequência de análises.
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Assunto pouco discutido, a polui-
ção difusa ainda é um tema quase 

ausente nos debates técnicos sobre 
preservação ambiental. Esse tipo de 
degradação é causado em boa parte 
pela urbanização, impermeabilização 
do solo, gases lançados por automó-
veis, despejo de produtos químicos em 
rios e atividades humanas relacionadas 
à subsistência e falta de educação em 
alguns setores da sociedade. Estudio-
sos apontam que a poluição difusa é 
uma das maiores ameaças aos reserva-
tórios que fornecem água a milhões de 
pessoas. O pesquisador e engenheiro 
da Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern), Marco 
Antônio Calazans Duarte, observa que 
esse é um problema de forte vertente 
econômica porque muitas pessoas, re-
sidentes em áreas isoladas ou de baixa 
renda, precisam do meio ambiente e de 
seus recursos hídricos para sobreviver.

 

Doutor em Engenharia Hidráulica e 
Saneamento pela Escola de Engenha-
ria de São Carlos (USP), Calazans cita 
alguns fatores que têm concorrido 
para que a poluição difusa seja uma 
realidade preocupante. Uso indis-
criminado de agrotóxicos, desmata-
mento da vegetação ciliar, utilização 
exagerada e indevida de fertilizantes, 
lançamento de águas pluviais e de 
dejetos industriais em rios e açudes e 
infiltração de chorume (líquido deri-
vado do lixo em decomposição e alta-
mente tóxico) no subsolo de aterros e 
lixões estão entre as principais causas 
desse fenômeno. De acordo com dados 
publicados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) em de-
zembro passado e referentes a 2010, a 
contaminação por agrotóxicos no país 
ocorre em 28% dos alimentos consu-
midos pelos brasileiros, quase o dobro 
do índice de 15% registrado em 2008.

Calazans lembra que algumas 
ações podem ser realizadas para di-
minuir a poluição difusa. A Caern rea-

liza desde 2011 uma experiência 
de reuso de esgoto 

tratado para irrigar 15 hectares de 
capim em Pendências, a 203 quilô-
metros de Natal, que é uma amostra 
da tendência a se consolidar nos pró-
ximos anos no Rio Grande do Norte. 
O terreno fica próximo à Estação de 
Tratamento de Esgotos (ETA). Atual-
mente, todo o esgoto tratado daquela 
cidade é utilizado no projeto. O reuso 
evita que se utilize água dos manan-
ciais para a agricultura. 

Hoje, 70% da água doce do mundo 
são usadas para produzir alimentos 
quando uma quantidade expressiva 
desse montante poderia ser destinada 
ao consumo humano. Outro benefício 
da reutilização de efluentes tratados é 
a redução do emprego de fertilizantes 
industriais, já que o esgoto, após o tra-
tamento, continua rico em nutrientes 
como nitrogênio, potássio e fósforo. “O 
reuso na agricultura também evita a 
possibilidade de que o esgoto, mesmo 
tratado, possa ser lançado em rios”, 
acrescenta o pesquisador.

poluição difusa é ameaça silenciosa 
para o ambiente e mananciais
Assimp Caern

Realidade
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Aesbe na Internet

A matéria principal da edição de 
número 16 da Revista Sanear, 

“Fernando de Noronha: Compesa 
implanta o maior sistema de dessalini-
zação do Brasil”, também foi publicada 
no boletim da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES) e no site da Aloas (Associação 
Lationamericana de Operadores de 
Água e Saneamento).

 “A replicação dessa notícia é uma 
prova inconteste de que estamos fa-
zendo um bom trabalho e, mais, de 
que estamos no caminho certo, rumo 
à universalização dos serviços de água 

e esgoto no Brasil, de forma 
regionalizada”, considerou o 
editor-chefe da revista Sanear, 
Aurélio Prado. 

 A 16ª edição da revista Sa-
near apresentou como matéria 
principal o sistema de dessa-
linização de água do mar – um 
dos maiores do mundo – loca-
lizando na ilha de Fernando de 
Noronha. O sistema foi plane-
jado e é gerido pela Companhia 
Pernambucana de Água e Sa-
neamento (Compesa), abaste-
cendo nativos e turistas.

ABES e AlOAS publicam matéria 
principal da revista Sanear

ABES
Para conhecer um pouco mais sobre a ABES, 
acesse: www.abes-dn.org.br
Para ler a matéria, no site da ABES, clique: 
http://www.abes-dn.org.br/publicacoes/
abesinfor/ABESInforma_N261.pdf

ALOAS 
Para conhecer um pouco mais sobre a Aloas 
acesse: www.aloas.org
Para ler a matéria, no site da Aloas, clique: 
http://www.aloas.org/noticias/Pages/
Compesa-implanta-o-maior-sistema-de-
dessalinização-do-Brasil.aspx

Revista Sanear
E para conhecer todo o conteúdo da revista 
Sanear, basta acessar:
http://issuu.com/aesbe/docs/sanear16?mod
e=window&viewMode=doublePage

QUEM AMA A VIDA 
PRESERVA SUA FONTE.

22 DE MARÇO. 
DIA MUNDIAL DA ÁGUA.

Tratamento de Água e Efluentes

www.aeequipamentos.com.br
84 3227 2105



Tecnologia

Um novo método criado por um 
cientista brasileiro torna mais rá-

pido, simples e barato identificar áreas 
com risco de enchentes, deslizamen-
tos e outros desastres naturais. O sis-
tema pode ser usado para prevenir as 
tragédias que se acumulam no período 
de chuvas no país.

Enquanto as metodologias con-
sagradas hoje em dia exigem que os 
pesquisadores visitem os locais e te-
nham um mapeamento detalhado das 
topografias, o que em geral custa mui-
to caro, o novo projeto pode ser feito a 
distância e com bem menos requisitos.

Batizado de Hand (sigla em inglês 
para altura acima da drenagem mais 
próxima), ele é um modelo digital 
de terreno que, para identificar as 
áreas de risco, precisa apenas de 
uma imagem da topografia da região 
– capturada por radar ou laser – e de 
informações sobre os rios do entorno.

É gerada então uma espécie de 
maquete virtual. A partir daí, o compu-
tador, usando cálculos especialmente 
desenvolvidos para isso, encarrega-
se de identificar as característi-
cas do terreno, incluindo de-
clividades e distâncias de 
encostas, entre outras 
informações.

Matemático - o modelo parte do prin-
cípio de Arquimedes, de que a água 
escolhe a trajetória mais curta para os 
terrenos mais baixos. O sistema então 
traça a trajetória da água e identifica as 
áreas de risco.

O modelo foi integrado ao Google 
Earth, permitindo que a Defesa Civil de 
qualquer parte do país possa ter acesso 
rápido às informações e consiga planejar 
a retirada ou o resgate de moradores. “É 
um arquivo pequeno, pode ser baixado 
facilmente. O objetivo é simplificar o uso”, 
explica Antonio Donato Nobre, cientista 
do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais). Ele liderou o trabalho, que le-
vou dez anos para ser desenvolvido.

Apesar de inédito, o cientista diz 
que a ideia é simples. “A inspiração 
surgiu por acaso. Eu tive uma intuição, 
decidi aplicar e deu certo. Quando eu 
apresento nos congressos, alguns 
cientistas no início duvidam, acham 
que é fácil demais”, diz ele.

A simplicidade, pelo visto, atraiu os 
pesquisadores. Publicado no “Journal 
of Hydrology”, uma das publicações 
mais importantes da área, o artigo so-
bre o Hand ficou vários meses na lista 
dos mais acessados, à frente até de 
publicações de referência.

O modelo Hand foi aplicado com 
sucesso em áreas com históricos de 
inundação, inclusive na Grande São 
Paulo, e em outras onde houve gran-
des tragédias recentemente, como a 
região Serrana do Rio.

Embora já tenha sido apresentado 
no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados, não há previsão de quando 
(ou se) ele será adotado pelo poder 
público. “A recepção foi muito boa, os 
políticos elogiaram muito. Mas não 
sei o que vai acontecer agora”, diz 
Nobre. Ele já distribui informalmente 
o sistema para prefeituras e outros 
interessados.

“Mas isso não é certo, tem de haver 
planejamento. Sou pesquisador, é ne-

cessária uma estrutura operacional”. 
“Ao mesmo tempo, eu não consigo 

ficar parado assistindo à tevê en-
quanto está acontecendo um 

temporal e eu tenho condições 
de ajudar.” (Folha de São 

Paulo –Ciência – 20/02)

Brasileiro desenvolve método 
rápido para prever enchentes
Sistema integra informações de imagens topográficas, o Google Earth e matemática para calcular 

áreas de risco; proposta, criada no Inpe, foi apresentada no Congresso, mas não há previsão de 

quando será adotada
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Em comemoração ao Dia Mundial da 
Água, 22/3, a Copasa retorna, em 

2012, com a campanha Água da Gente, 
convidando toda a sociedade para fazer 
uma reflexão sobre os cuidados com 
o recurso natural mais importante do 
planeta. A campanha tem como foco a 
questão da poluição dos recursos hídri-
cos por óleo de cozinha usado.

Importantes parcerias foram fir-
madas com entidades de classe, ins-
tituições de ensino, clubes esportivos, 
supermercados e shoppings com o 
intuito de fortalecer e ampliar a di-
vulgação das ações para reforçar a 
necessidade de adotar medidas de 
preservação. 

A empresa disponibilizou um hot-
site www.aguadagente.com.br para 
registrar e postar fotos, filmes e prin-
cipalmente mudanças 
de atitudes, como um 
gesto  de  amor à 
água. A expectativa 
é de que essa ini-
ciativa se espalhe 
e ajude na reflexão 
sobre a necessidade 
do uso consciente 
dos recursos 
hídricos, cha-
mando a aten-
ção para os im-
pactos do rápido 

crescimento urbano e das incertezas 
provocadas pelas mudanças ambien-
tais, lembrando que cada um pode dar 
a sua contribuição.

Campanha Água da gente: 
um movimento em prol da água
Assimp Copasa

Celebração



Celebração

Sustentabilidade - Mais do que uma 
campanha para comemorar o Dia 
Mundial da Água, para a Copasa todo 
dia é dia de cuidar da água e do meio 
ambiente. Nos últimos anos, a Copasa 
tem realizado grandes investimentos 
para garantir mais qualidade de vida 
aos mineiros. Foram R$ 5,5 bilhões 
em obras de saneamento, até o final 
de 2011. Para 2012 estão previstos mais 
investimentos da ordem de R$ 850 
milhões para expandir os serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário.

E quando o assunto é tratamento de 
esgoto, a Copasa também se destaca. 
De 2003 para cá, o índice de tratamento 
de esgoto passou de 27% para 60% do 
volume coletado. E até 2013 passará para 
mais de 80%. Hoje, a Copasa conta com 
118 estações de tratamento de esgoto 
(ETE) em operação. Outras 79 já estão 
em obras, 34 ETEs projetadas para se-
rem construídas, e 10 ETEs em licitação.

Não é por acaso que Minas investe 
tanto na preservação do meio am-
biente. Graças a esse empenho, a vida 
está voltando aos rios, como no Rio 
das Velhas, onde os peixes estão se 

aproximando cada vez mais da capital 
mineira. Isso pode ser constatado pelo 
número de espécies de peixes que 
voltaram a aparecer nos rios. Espécies 
que já não eram mais encontradas em 
municípios mineiros começaram a 
ressurgir, comprovando a melhoria da 
qualidade das águas do Rio das Velhas.

Outra importante ação ambiental 
que demonstra o cuidado com meio 
ambiente são as áreas preservadas: 

25 mil hectares de áreas espalhadas 
na Região Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, na região de Montes Claros/
Juramento, no Vale do Jequitinhonha, 
nas proximidades de Diamantina e em 
Pedra Azul e Medina. 

Além disso, o trabalho da Copasa 
na educação para o consumo sus-
tentável, as soluções integradas de 
proteção dos pequenos mananciais 
e as ações integradas com parceiros 
estão garantindo a recuperação de 
mananciais em todo o estado de Mi-
nas Gerais. Um exemplo desse traba-
lho é o Programa Chuá de educação 
sanitária e ambiental que, desde a sua 
criação, em 1986, já teve a participa-
ção de mais de dois milhões de alunos 
e professores.

Esses são os resultados que têm 
transformado a Copasa em referencial 
de excelência empresarial do setor de 
saneamento. A Companhia mineira 
é um dos exemplos do esforço do go-
verno de Minas em melhorar a infra-
estrutura e as condições de saúde no 
estado, assumindo papel decisivo na 
retomada do desenvolvimento econô-
mico e social dos mineiros. 

A Copasa se empenha para realizar ações que assegurem a 
integridade ambiental dos mananciais de onde capta sua água bruta

Uma das ações da Copasa é a recepção de estudantes, em suas unidades de tratamento

FOTOS: ASSIMP/COPASA
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Atendendo à antiga reivindica-
ção de suas associadas a Aesbe 

(Associação das Empresas de Sane-
amento Básico Estaduais) mudou de 
endereço. Agora, está instalada em 
um local que melhor atende às suas 
associadas e parceiros. O novo espaço 
tem condições de abrigar as reuni-
ões da associação, nos seus diversos 
formatos, o que veio a equacionar um 
problema recorrente com o qual a 
associação se deparava: as dificulda-
des de agendamento de reuniões pela 
falta de local.

A nova sede propiciará vantagens 
para os associados, a começar pela 
economia, já que a nova estrutura 
possibilita a realização de reuniões de 
câmaras técnicas, encontros temá-
ticos e, principalmente, de reuniões 
do Conselho da Aesbe, formado pelos 
presidentes das companhias associa-
das. Antes, esses eventos aconteciam 
fora da sede, o que demandava inves-
timento considerável para custear a 
locação dos espaços necessários. Ou-
tra vantagem é a possibilidade de os 
associados da Aesbe utilizarem espa-
ço e demais equipamentos que facili-
tem sua estada em Brasília e propicie 
condições de eventuais trabalhos que 
tenham que executar.

 “É a Aesbe acreditando que o de-
senvolvimento do saneamento básico 
brasileiro se dá por meio de ações 
planejadas e articuladas com todos 
aqueles que atuam no setor, para que 
as mudanças necessárias à universa-
lização e a melhoria dos serviços pres-
tados pelas companhias continuem 
ocorrendo”, comentou o presidente da 
Associação, Abelardo de Oliveira Filho.
 Inauguração: durante a soleni-
dade de inauguração ocorrida no dia 

Aesbe inaugura sua nova sede em Brasília/DF

Inauguração

Presidente da Aesbe, Abelardo de Oliveira Filho, 
abrindo a cerimônia de inauguração

Da esquerda para a direita: representantes da Compesa, 
da Sanepar, da Cesan e da Corsan

Da esquerda para a direita: representantes da Copasa, 
da Cosanpa, da Assemae e da Sanesul 
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8 de março, diversas autoridades se 
manifestaram no evento, saudando a 
Aesbe e enaltecendo sua importân-
cia no desenvolvimento das ações de 
saneamento básico e destacando al-

guns fatos relevantes das suas ins-
tituições. Por exemplo, o secretário 
nacional de Saneamento Ambiental, 
Leodegar Tiscoski, informou que en-
caminhou um roteiro ao novo ministro 

das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, com 
sugestões de audiências importantes 
que devem ser feitas, o quanto antes, 
com os segmentos representativos do 
saneamento básico brasileiro. “Den-
tre esses segmentos está a Aesbe”, 
revelou Tiscoski, durante a cerimônia 
de inauguração da nova sede da Asso-
ciação, realizada no dia 8 de março, em 
Brasília-DF.

Segundo o secretário nacional, a 
intenção das audiências é formular 
uma pauta propositiva que discuta as-
suntos como a desoneração do setor, 
por exemplo. “Esse tema foi enca-
minhado ao ministro e nós estamos 
aguardando a manifestação dele”, 
anunciou Tiscoski.

 Além disso, o secretário nacional 
de Saneamento Ambiental que, duran-
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A nova sala de reuniões da Aesbe possui cerca de 140 metros quadrados



Instituições que participaram da inauguração

Ministério das Cidades, Funasa, ABDIB, ABES, Caixa Econômica Federal, Codevasf, ANA, ABCON, Banco do Brasil, OEAA 
Nacional, Caesb, Embasa, Sanepar, Casal, Sanesul, Cagece, Cesan, Compesa, Copasa, Corsan, Cosanpa, Deso, Sabesp, 

Saneago, Saneatins, Cedae, Caesa, Caerd.

A nova sede da Aesbe está localizada no seguinte endereço: Setor Comercial Sul, quadra 1, bloco H, Edifício Morro Ver-
melho, 8º andar, em Brasília-DF.

te a cerimônia, representou o Ministro 
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, tam-
bém informou que o Plansab (Plano 
Nacional de Saneamento) ainda se 
encontra na Casa Civil (está lá desde 
maio/11), aguardando sua publicação 
e que a versão 2012 do SNIS (Sistema 
Nacional de Informação Sobre Sanea-
mento) deve ser divulgada até o final do 
mês de março.

Por fim, Leodegar informou que 
uma das muitas propostas da Aesbe, 
enviadas ao Ministério, solicitando no-
vas regras que facilitassem a liberação 

de verbas para saneamento fazia parte 
de uma medida provisória que estava 
prestes a ser publicada. De fato, a 
Medida Provisória nº 561 foi publicada 
no dia seguinte (leia mais acessando o 
link: http://www.aesbe.org.br/conteu-
do/5549). Essa foi mais uma reivindi-
cação da Aesbe, atendida pelo governo 
federal.

Outra boa notícia dada ao setor de 
saneamento veio da Caixa Econômica 
Federal. O diretor do Departamento 
Nacional de Desenvolvimento e Co-
operação Técnica da Caixa, Manoel 

Renato, disse que, após inúmeras reu-
niões, foram acatadas as sugestões 
de simplificação de procedimentos e 
prazos, conforme a solicitação da Aes-
be. “A Caixa acatou, integralmente, as 
sugestões da Aesbe e, agora, os novos 
procedimentos já estão implementa-
dos”, garantiu.

 Diante disso, a Aesbe deverá con-
vocar uma reunião entre as compa-
nhias estaduais de saneamento junta-
mente com os técnicos da Caixa para 
repassar as principais alterações nos 
procedimentos do banco. 
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Inauguração

Da esquerda para a direita: Newton Azevedo (ABDIB), Rogério Tavares (CAIXA), Leodegar Tiscoski (SNSA/MCidades), 
Abelardo de Oliveira Filho (AESBE), Manoel Renato e Johnny Ferreira ( ambos do MCidades)
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A desoneração do setor de sanea-
mento, em especial a retirada da 

cobrança de PIS/Cofins, continua na 
pauta das reivindicações da Aesbe. 
Mesmo com inúmeras discussões 
e reuniões já realizadas com repre-
sentantes do Ministério das Cidades e 
da Fazenda, a Aesbe (Associação das 
Empresas de Saneamento Básico Es-
taduais) encaminhou, no início de mar-
ço, dois documentos ao ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, no qual apre-
senta argumentos sobre os impactos 

negativos causados pela cobrança 
desses tributos ao  saneamento.

Uma das reuniões, inclusive, foi 
realizada entre a presidência da 
Aesbe e o secretário executivo do Mi-
nistério da Fazenda, Nelson Barbosa, 
que se mostrou sensibilizado com o 
pleito da associação, aquiescendo 
em discutir o assunto com as equipes 
técnicas de sua pasta e, também, da 
Receita Federal. Atualmente, mais 
de R$ 2 bilhões por ano são retirados 
do setor, o que tem dificultado os in-

vestimentos dos operadores de água 
e esgoto. Em contrapartida, esses 
recursos são pouco significantes 
para os cofres da Fazenda, conforme 
demonstra com argumentos bastante 
consistentes os documentos envia-
dos ao governo federal.

 Os documentos abordam a questão 
do financiamento do setor, baseado 
no montante de recursos definidos no 
Plano Nacional de Saneamento. Foi 
destacada a importância de o governo 
federal continuar disponibilizando 

Documento da Aesbe, enviado 
ao Ministério da Fazenda, expõe 
motivos para desonerar pIS/COFINS
Os operadores de água e esgoto do país não veem essa desoneração como privilégio ao setor, ao 

contrário, consideram que merecem o mesmo tratamento dispensado pelo governo federal a diversos 

outros segmentos que já tiveram acatados os seus pleitos de desoneração tributária

Desoneração
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recursos, em quantidade e continui-
dade, para a ampliação dos serviços 
de saneamento básico. É bem verdade 
que, a partir de 2007, esses recursos 
tiveram grande incremento por meio 
do PAC, cujos resultados já começam 
a ser visualizados pelos indicadores de 
atendimento dos serviços de abasteci-
mento de água e de esgotamento sani-
tário. Entretanto, mesmo destacando 
a importância desse programa para o 
saneamento, é voz corrente no setor 
que a universalização dos serviços de 
saneamento básico ainda não deve 
ocorrer no curto prazo, representando 
um grande desafio que todo o país deve 
enfrentar.

 Para o presidente da Aesbe, Abe-
lardo de Oliveira Filho, é bem conhe-
cida a essencialidade do saneamento 
para a população, como serviço públi-
co que gera inúmeras externalidades 
positivas – na saúde e qualidade de 
vida da população, no meio ambien-
te, na produtividade do trabalhador, 
na redução dos custos hospitalares. 
“Contudo, face ao ainda considerável 
déficit no atendimento em saneamento 
e do passivo ambiental representado 
pelo baixo volume de esgotos tratados, 
as metas de universalização desses 
serviços só serão alcançadas com a 
destinação de elevado quantitativo 
de recursos nas próximas décadas. 
Infelizmente, sem a continuidade da 
aplicação desses recursos, não será 
possível atender aos anseios de mi-
lhões de brasileiros ainda sem acesso 
à água e ao esgotamento sanitário”, 
considerou Abelardo de Oliveira.   

 E como as companhias estaduais 
de saneamento, atualmente respon-
sáveis pelo abastecimento de água a 
mais de 76% da população urbana do 
país, têm no financiamento público a 
principal fonte de recursos para a am-
pliação dos seus serviços, a questão 

fundamental para essas empresas, 
hoje, é como ampliar a geração de re-
cursos para financiar essas operações 
de crédito e bancar as contrapartidas 
necessárias a esses financiamentos.    

  Para atendimento a essa necessi-
dade, o foco dessas empresas está na-
turalmente concentrado na geração de 
recursos, via tarifas. Essas ações pas-
sam por duas vertentes, começando 
com a melhoria da gestão, no seu as-
pecto mais amplo e, secundariamente, 
pela possibilidade de recuperação 
tarifária. Em decorrência, nos últimos 
anos vêm sendo revistos processos 
gerenciais e adotados instrumentos 
modernos de eficientização da gestão 
e da redução dos custos. Os resultados 
têm sido bastante animadores, apesar 
dos crescentes aumentos dos preços 
de alguns insumos, além das taxas 

inflacionárias, com destaque para a 
energia elétrica, produtos químicos e, 
principalmente, na elevação da carga 
tributária. 

Nesse rol de encargos merece ser 
destacado o acréscimo da cobrança do 
PIS/Cofins incidente no faturamento 
dessas empresas. A partir de 2003, com 
a alteração da sistemática de cobrança 
desses tributos, houve elevação de qua-
se 100% do valor anteriormente arreca-
dado das operadoras de água e esgotos. 
Atualmente, só de PIS/Cofins, o con-
junto das Companhias de Saneamento 
está recolhendo cerca de R$ 2 bilhões/
ano aos cofres da Fazenda Federal, 
valor quase superior ao próprio volume 
destinado a elas, na forma de recursos 
orçamentários da União. 

As alternativas apresentadas pelo 
governo federal para minorar os danos 

Desoneração
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impostos ao setor, apesar das boas 
intenções, não surtiram os efeitos 
desejados. Um bom exemplo é o Reide 
(Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura), 
programa estabelecido para desonerar 
setores da infraestrutura. Esse Regime 
de Incentivos não foi usado por nenhum 
agente da cadeia produtiva do sanea-
mento, que não viu nele as vantagens 
financeiras inicialmente apregoadas. 

 Para aprofundamento de conheci-
mento sobre o tema, mais dois traba-
lhos foram recentemente contratados 
pela Aesbe. Um, com a Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA) e, o outro, 
com a ADR Consultores Associados 
Ltda. Em ambos, a conclusão foi idên-
tica: a incidência do PIS/Cofins para o 
saneamento, na forma e com as alí-
quotas praticadas, em nada beneficia a 
população, ao retirar do setor recursos 

que poderiam ser canalizados para a 
ampliação dos serviços. Ao contrário, 
essa desoneração não afetará o plane-
jamento tributário da União, tendo em 
vista serem receitas de pouca relevân-
cia para os cofres públicos. 

De acordo com a ADR Consultores 
Associados, “a Receita Federal arreca-
dou de PIS/Pasep e Cofins, em 2008, R$ 
155,9 bilhões. Portanto, o setor de sa-
neamento contribuiu com mero 1,15% 
da arrecadação total do PIS/Cofins. Se 
compararmos o valor de PIS/Pasep e 
Cofins pago pelo setor com o total da 
arrecadação federal (que em 2008 so-
mou R$ 675 bilhões) chegamos a uma 
participação de apenas 0,27% da arre-
cadação. Trata-se de valor irrisório e 
sem qualquer impacto sobre as contas 
fiscais agregadas.”

Esses estudos mostram, ainda, 
que a desoneração do setor não é um 

pleito descabido, extemporâneo ou 
mesmo sem fundamentação técnica. 
Demonstram, sim, que os impactos à 
economia seriam irrisórios, tendo em 
vista a confortável situação econômi-
ca do país, com as suas contas públi-
cas bastante equilibradas. 

 A ADR Consultores Associados 
elaborou vasto documento com a 
comprovação técnica de que o setor de 
saneamento gera muitas externalida-
des positivas, difíceis de serem men-
suradas e, consequentemente, sendo 
de todo justo que tenha compensações 
extratarifárias, ou seja, há necessida-
de de subsídios e não de tributação.

Além disso, outros dois pontos que 
merecem destaque são: 75% do déficit 
em saneamento concentram-se nas 
famílias com renda per capta inferior 
a meio salário mínimo, o que sinaliza 
a necessidade de aporte orçamentário 
nos investimentos e a adoção de tarifas 
subsidiadas; e, por fim, o saneamento 
tem por característica o planejamento 
de longo prazo, que requer recursos 
continuados em quantidade, para que 
os operadores possam adequar-se aos 
procedimentos necessários.

 Diante de todas essas informações, 
outra chama a atenção: o volume de 
PIS/Cofins atualmente recolhido pelas 
companhias de saneamento repre-
senta cerca de 23 % dos investimentos 
necessários à universalização dos ser-
viços. E, ainda, esses valores tendem a 
aumentar em função dos acréscimos 
de receitas futuras.

São por essas, e outra série de 
razões, que a Aesbe solicitou ao Mi-
nistério da Fazenda que os serviços 
de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário sejam isentos 
da cobrança do PIS/Cofins, com os 
valores não recolhidos sendo inte-
gralmente aplicados na ampliação 
desses serviços.

Desoneração
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Participe do mais importante evento de saneamento
no Estado do Rio de Janeiro

A ExpoASEAC é o lugar ideal para você conhecer empresas e instituições do setor
 e �car por dentro do que há de mais novo na área de saneamento.

Porque você deve ir
Realização da ASEAC - Associação dos 

Empregados de Nível Universitário da 

CEDAE, garantia de conteúdo de alta 

relevância para pro�ssionais e 

estudantes do setor.

Encontro Técnico bienal que 
proporciona atualização e 

intercâmbio de conhecimento 
em um só lugar.

Exposições, Palestras e 
Apresentações de Trabalhos 

Técnicos com ENTRADA 
GRATUITA.

 www.unicedae.com.br /ExpoAseac UniCEDAE @expoaseac
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Para acelerar as obras de sanea-
mento, o governo federal flexibili-

zou as regras de liberação de recursos 
do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC) para municípios que estão 
em situação irregular. Mais de duas 
mil prefeituras poderão ser atendidas.

 O benefício previsto na Medida 
Provisória nº 561, publicada no dia 9 de 
março, atinge as cidades que têm o ser-
viço de saneamento prestado por com-
panhia estadual e que até 31 de dezem-
bro de 2010 não renovaram ou firmaram 
contratos com essas empresas. Com a 
medida, as cidades terão até 2016 para 
regularizarem sua situação.

 A medida provisória permite que 
as prefeituras em situação “irregular” 
acessem os recursos do PAC des-
de que se comprometam a 
cumprir as exigências da 
lei federal nº 11.445/07 e 
assinar novo contrato com 
as companhias estaduais. 
Mas se o contrato definitivo 
não for assinado até 31 de 
dezembro de 2016, os recur-
sos para a execução das obras serão 
bloqueados.

 Num primeiro momento, 35 muni-
cípios terão acesso a R$ 878 milhões 
do PAC por já terem projetos se-
lecionados. “Essas prefeituras 
estão em situação considerada 
irregular para ter acesso ao 
recurso público porque não 
têm contratos assinados com 
as empresas estaduais ou sim-
plesmente o documento está ven-
cido ou não tem prazo de vigência”, 
explicou o diretor do Departamento 
de Desenvolvimento e Cooperação 

Técnica do Ministério das Cidades, Ma-
noel Renato Machado Filho.

 Segundo ele, para impedir que os 
municípios perdessem os recursos, o 
governo resolveu flexibilizar as regras. 
“Não queríamos deixar morrer essas 
operações”, argumenta Manoel Renato. 
O estabelecimento de novo prazo foi bem 
recebido pelas concessionárias estadu-
ais de serviços de água e esgoto. Segun-
do Abelardo de Oliveira Filho, presidente 
da Aesbe, entidade que representa os 
operadores estaduais, existem dificul-
dades para a regularização dos con-
tratos que não são da responsabilidade 

das companhias. “A prorrogação do 
prazo era uma reivindicação da Aesbe, 
pois era preciso mais tempo para lidar 
com dificuldades que fogem da nossa 
competência, como a discussão sobre a 
titularidade do serviço nas regiões me-
tropolitanas”, diz Oliveira.

 Com a publicação da Medida Provi-
sória nº 561, a Aesbe demonstra, mais 
uma vez, o seu poder de articulação 
e boa relação com os organismos do 
governo federal, em especial com a 
Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental. (Aurélio Prado com infor-
mações do Valor Econômico)

Novas regras facilitam liberação 
de verbas para saneamento

Boa Notícia
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Especial

Dois anos após o terremoto que de-
vastou a cidade de Porto Príncipe, 

capital do Haiti, aparentemente pouca 
coisa mudou, pelo menos na opinião da 
equipe da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal (Caesb) 
que comanda a construção dos siste-
mas de água e esgoto naquele país.

Em 11 de janeiro de 2010, um ter-
remoto de escala assustadora matou 
mais de 200 mil pessoas (entre elas 
brasileiros que estavam no Haiti, em 
missão) e deixou mais de um milhão de 
haitianos desabrigados. E as consequ-
ências dessa catástrofe não pararam 
por aí. Todo o sistema de abastecimen-
to foi destruído e a água, contaminada 
pelo esgoto. Resultado: mais mortes 
por causa da cólera, diarreias e outras 
doenças de veiculação hídrica.

Desde então, a estruturação dos 
sistemas de saneamento básico tor-
nou-se uma das únicas possibilidades 
de solução da grave situação que aba-
tia a população local. Por isso, em 2010, 
a República do Haiti firmou um Acordo 
de Cooperação Técnica com a Caesb, 
visando, por meio da conjugação de es-
forços, a melhorar as condições gerais 
de água e esgotos no país.

De acordo com a assistente de 
projetos especiais da Caesb, Maria 
Martinele Feitosa Martins, os destroços 
causados pelo terremoto ainda tomam 
conta das ruas de Porto Príncipe e di-

videm espaço com a poeira, o lixo e os 
esgotos. Enquanto isso, o governo tenta 
se estruturar e superar as dificuldades 
impostas pelo sistema haitiano. “A sim-
ples indicação de um primeiro ministro 
durou quase um ano, ao passo que o 
problema da fome precisou esperar um 
pouco mais”, comentou a técnica.

Segundo ela, o trânsito é caótico e não 
tem regras o transporte é improvisado, 
a energia quase não existe, a água não 
chega às torneiras e mesmo um simples 
vaso sanitário é um artigo de 
luxo para 90% da população. 

Na visão da brasileira, a 
realidade é dura, a vida é di-
fícil e as pessoas sobrevivem 
ultrapassando dificuldades 
que parecem não ter fim. Mas 
além da miséria, do desas-
tre e da doença, é possível 
perceber a resistência e a 
persistência de um povo cuja 
capacidade de conviver e su-
perar dificuldades parece ser 
infinita. “As crianças estão 
sempre arrumadas, enfeita-
das e com um sorriso no rosto, 
na hora de ir para escola. Nos-
so sentimento, vendo aqueles 
acampamentos, é o de que 
há poucas coisas boas e mui-
tas coisas ruins, mas há uma 
infinita luta pela felicidade”, 
enfatizou Maria Martinele.

Função da Caesb – o Acordo de Coope-
ração Técnica celebrado entre a Caesb e 
a República do Haiti abrange atividades 
relativas ao desenvolvimento de soluções 
nas áreas de abastecimento de água, co-
leta e tratamento de esgotos, tratamento 
e destino final dos lodos dos acampamen-
tos e saneamento ambiental em geral, in-
cluindo as práticas comerciais e a gestão 
operacional. Esse acordo tem a duração 
inicial de dois anos e pode ser renovado.

Experiência da Caesb ajuda 
na reconstrução do haiti
A Caesb é a responsável pela estruturação dos sistemas de água no país que foi devastado por um dos 

piores terremotos do planeta. Além disso, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

também escreverá um novo capítulo na história no Haiti: a coleta e o tratamento de esgotos.
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No âmbito do acordo, as atividades 
têm sido realizadas por meio de contra-
tos específicos firmados entre as par-
tes. A principal função da Caesb, nessa 
fase do acordo, é disseminar os conhe-

cimentos e a tecnologia condominial de 
esgotamento sanitário (leia adiante).

Atualmente, a aplicação do modelo 
condominial está sendo desenvolvida 
nas cidades de Porto Príncipe, Oua-

naminthe e Saint Marc, 
envolvendo atividades de 
elaboração de projeto, 
apoio institucional e acom-
panhamento do processo 
técnico e social para im-
plantação dos sistemas.   

De acordo com Maria 
Martinele, os recursos en-
volvidos até a agora são da 
ordem de US$ 1,1 milhão, 
provenientes de programas 
de investimentos do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) no Haiti.

 A atuação da Caesb 
no Haiti faz parte de uma 
política da empresa de 
busca de novos mercados, 
visando ao aproveitamen-
to da experiência desen-
volvida na prestação de 
seus serviços no Distrito 
Federal. A Caesb é uma 
das poucas empresas de 

saneamento no Brasil que atendem a 
praticamente 100% de seus usuários 
com serviços de água e esgotamento 
sanitário, incluindo aí o tratamento de 
100% dos esgotos coletados.

“Essa marca só foi possível ser 
atingida por meio do emprego de tec-
nologias apropriadas à nossa realida-
de de país em desenvolvimento, o que 
torna a Caesb apta a contribuir com a 
expansão desses serviços em locais de 
características socioeconômicas típi-
cas de países em crescimento”, expli-
cou a assistente de projetos especiais 
da Caesb, Maria Martinele.

Dessa forma, a Caesb tem buscado 
parcerias com empresas de sanea-
mento em diversas partes do mundo, 
incluindo desde a cooperação técnica 
com empresas e instituições alemãs, 
até atividades de cooperação na Amé-
rica Latina e África. 

Especificamente no caso do Haiti, a 
Caesb e o departamento responsável 
pelo saneamento haitiano (Dinepa) 
têm conversado a respeito da cobrança 
de tarifas. Para isso, existe um con-
junto de regras a serem definidas. De 
acordo com Maria Martinele, essas 
regras representam a base para a apli-
cação do modelo condominial.

Os dois grandes desafios que de-
verão ser enfrentados, de agora em 
diante, são: a hidrometração, pois 
quase não há hidrômetros no país, e o 
sistema coletivo de esgotamento sani-
tário. A Caesb será a primeira empresa 
a projetar e colocar em operação siste-
mas de coleta e tratamento do esgoto 
gerado naquele país.

Sistemas Condominiais - Resultam de 
uma concepção de saneamento que 
combina a participação comunitária 

Especial
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com tecnologias apropriadas para 
produzir soluções que conjuguem eco-
nomia e eficiência, visando a criar condi-
ções para universalização do acesso aos 
serviços de esgotamento sanitário. O 
sistema de esgoto condominial foi cria-
do a partir de um estudo realizado no 
final dos anos 70 pelo engenheiro José 
Carlos de Melo em conjunto com técni-
cos da Companhia de Água e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern) e da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte

Esse modelo de saneamento vem 
sendo progressivamente empregado 
em centenas de cidades do Brasil e do 
exterior em razão da economia que o 
caracteriza e de sua flexibilidade para 
adaptação às condições locais e so-
ciais mais diversas. No Distrito Fede-
ral, o Sistema Condominial é o padrão 
de atendimento, há 20 anos, sendo 
implantado de forma indiscriminada e 
em grande escala em áreas carentes 
ou nobres da cidade. Hoje, ele já aten-
de mais de 1,3 milhão de pessoas, 53% 
de toda a população do DF, com um 
alto grau de aceitação e participação 
da comunidade.

O Sistema Condominial fundamen-
ta-se na ideia da democratização dos 
serviços, entendida segundo dois as-
pectos básicos:

a. Democratização do acesso 
aos serviços: por meio de con-
cepções técnicas, critérios 
e regras que possibilitem o 
acesso aos serviços a toda a 
população;

b. Democratização das infor-
mações e das decisões: com a 
incorporação da sociedade na 
discussão, decisão e viabiliza-
ção de soluções de saneamen-
to na comunidade.

A operacionalização do Sistema 
Condominial é baseada na adoção de um 
método participativo de implantação e 
de gestão dos serviços de saneamento, 
com a finalidade de atrair novos agentes 
e novas energias à sua viabilização, e na 
aplicação de um conjunto de técnicas e 
ideias voltadas à redução de custos e à 
otimização do desempenho operacional 
dos sistemas, de modo a produzir solu-
ções sustentáveis de saneamento. 

Tecnicamente o sistema segue as 
normas vigentes. As inovações estão 
atreladas à forma de se conceber um 
sistema, onde as soluções passam de 
individual para coletivas e onde o siste-
ma possui um desenho com as menores 
extensões de redes, aliadas às menores 
profundidades e diâmetros possíveis. 
Essas características conferem ao 

sistema uma redução considerável de 
custo, podendo chegar a até 50% do 
sistema convencional de coleta. A cons-
trução de um sistema, o mais próximo 
possível dos moradores, facilita a sua 
apropriação por parte da comunidade e 
sua consequente preservação. 

Socialmente, o modelo Condomi-
nial é assentado num vigoroso pro-
cesso de participação comunitária que 
garante a efetividade da ação, por meio 
da plena adesão consciente dos mora-
dores e do estabelecimento de pactos 
entre o poder público e a comunidade. 

No contexto atual de déficit crônico 
por sistema de esgotamento sanitário, 
que ainda aflige o Brasil, o Sistema 
Condominial apresenta-se como uma 
solução que pode contribuir para a su-
peração desse quadro. (Aurélio Prado)

 + Sobre o Haiti
O Haiti tem cerca de 10 milhões de habitantes, dos quais 95% são ne-

gros, com renda per capita de US$ 1.300,00 ao ano. O idioma oficial é o fran-
cês e o creole (dialeto oriundo da mistura de línguas africanas, francês, 
inglês e espanhol). A capital do país é Porto Príncipe e a grande metrópole, 
formada por Porto Príncipe, Delmas, Carrefour e Petionville, agrega cerca 
de sete milhões de habitantes.

No Haiti de hoje a economia encontra-se destroçada e em ruínas, a 
taxa de desemprego chega a quase 70% e as pessoas sobrevivem da infor-
malidade, vendem o que conseguem produzir e plantar em casa. Aproxi-
madamente 45% da população são analfabetos. A expectativa de vida é de 
apenas 60 anos e a taxa de mortalidade infantil é de 48%.

A água potável chega às torneiras de apenas 8% da população do país. 
Os esgotos são lançados nas ruas, córregos, rios e mares. Um vaso sanitá-
rio, um chuveiro, uma pia e a água saindo das torneiras é o desejo de 90% 
da população, cujas casas são desprovidas de um simples banheiro.

As crianças brincam e se divertem nos canais e cursos d’água espa-
lhados pela cidade, cujas águas estão contaminadas pelo vírus da cólera, 
aumentado ainda mais o número de doentes e mortos, em um país onde a 
saúde pública praticamente não existe.

Fonte: Caesb
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As 235 famílias do povoado de Torrões, 
situado no perímetro rural de São 

José da Tapera, cidade distante cerca 
de 240 km de Maceió (AL), estão tendo a 
oportunidade de presenciar o desenvolvi-
mento da região, uma das mais agrestes 
de todo o Brasil, graças à ação da organi-
zação não governamental (ONG) “Amigos 
do Bem” e da atuação da Companhia de 
Saneamento de Alagoas (Casal).

Em 2008, a ONG construiu 100 ca-
sas em Torrões, em meio ao semiárido 
alagoano, lugar precário e castigado 
pelo clima e pela condição econômi-
ca. Até então, as famílias viviam em 
casas de taipa. Todo o recurso para a 
construção das cidades do bem vem 
de “Empresas Amigas do Bem”, que 
fazem doações em dinheiro e em ma-
terial, além de colaboradores individu-
ais mensais. A ONG também conta com 
doações financeiras pontuais.

Além das casas, a ONG também 
construiu um centro de atendimento 
médico e odontológico, um espaço 
jovem, um centro de artesanato, uma 
praça, um parque infantil 
e uma igreja. Isso sem 
falar que as crianças da 
região ganharam uma 
escola novinha após a 
ampliação e moderni-
zação da antiga escola 
local. Segundo a ONG, 
as “Cidades do Bem”, 
como são chamadas as 
agremiações construídas 
por ela, são mantidas por 
meio de diversos projetos 

desenvolvidos com o objetivo de gerar 
a autossustentabilidade da população, 
como a plantação de caju, fábrica de be-
neficiamento, artesanato entre outros. 

Os projetos autossustentáveis da 
sede alagoana da Cidade do Bem ficam 
por conta do artesanato, o que possibilita 
o aprendizado de uma profissão para os 
moradores. O centro de artesanato de 
Torrões já comercializa sua produção 
que engloba bolsas, jogos americanos e 
descanso de panela com fibras naturais. 

Além da infraestrutura padrão 
oferecida pelos Amigos do Bem, a 
população local também pode contar 
com uma ambulância e um centro 
médico-odontológico, construído com 
recursos do projeto “Generosidade” 
da Editora Globo, que possui equipa-
mentos de última geração e farmácia. 
Antes da construção dessa cidade do 
bem, as pessoas da comunidade anda-
vam horas a pé para chegar ao posto de 
atendimento mais próximo.

Até o momento em que a Cidade do 
Bem foi construída, Torrões não pos-

suía água encanada. Por isso, a chega-
da da água foi um momento marcante 
na história do local. Os moradores 
locais, que passaram a vida inteira sem 
esse recurso e que antes caminhavam 
quilômetros para buscar água para so-
brevivência, comemoraram com muita 
alegria essa grande vitória que gerou 
enormes transformações na região. O 
barreiro, que antes era a única fonte 
de água na região, foi preservado como 
símbolo da história de Torrões.

E é aqui que entra a Companhia 
de Saneamento de Alagoas (Casal). 
Segundo o superintendente de Negó-
cio do Interior da Companhia, Antonio 
Fernando Nascimento, a “Amigos do 
Bem” encaminhou um pedido de aná-
lise de implantação de um sistema de 
abastecimento para o povoado de Tor-
rões. “Ao perceber a grande mudan-
ça, fruto do trabalho da ONG, naquela 
comunidade de extrema carência, a 
diretoria da Casal sensibilizou-se e 
possibilitou a concretização do antigo 
sonho da comunidade”, contou Anto-
nio Fernando.

Casal e “Amigos do Bem” mudam a 
realidade do agreste
Uma vila foi construída com doações captadas pela ONG, enquanto a companhia de saneamento 

realizou o sonho dos moradores de ter água tratada e encanada dentro de casa.

Bom Exemplo

FOTOS: DIVULGAçãO/AMIGOS DO BEM
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Bom Exemplo

A ONG conseguiu, por meio de do-
ações, todos os materiais necessários 
para a construção do sistema e a Casal 
elaborou o projeto de implantação de 
uma subadutora de 100 milímetros, 
com sete quilômetros de extensão, jun-
to com a Prefeitura de São José da Ta-
pera. Também foram viabilizados pela 
companhia a rede de distribuição e os 
ramais domiciliares para cada imóvel 
do povoado, além de um reservatório 
para regularização do abastecimento.

“O trabalho da ONG ‘Amigos do 
Bem’, por si só, já é suficiente para 
nos envolver nas várias ações por 
ela desenvolvidas. O que é marcante 
é a preocupação com as crianças da 
comunidade que, além da garantia de 

um ensino de qualidade, passaram a 
ter assistência médica e odontológica, 
a participar de programas de higiene 
e saúde e dos eventos culturais que 
as levam a desenvolver o verdadeiro 
espírito de cidadania”, considerou o 
superintendente de Negócio do Inte-
rior da Casal.

Gestão – Atualmente, a cobrança pelos 
serviços de abastecimento de água 
é feita com base na tarifa social, be-
nefício concedido a famílias de renda 
mínima e que representa 50% do valor 
da tarifa básica, praticada pela Casal. 
Ou seja, ao invés de o consumidor de 

Torrões pagar R$ 20,70 pelo 
consumo de até 10m³/mês, 
paga apenas R$ 10,30.

O sistema é gerido pela 
companhia, a partir da adu-
tora que abastece todo o sis-
tema coletivo que engloba 19 
municípios da região. É res-
ponsabilidade da Casal toda 
a manutenção das redes e o 
controle do reservatório que 
atende ao povoado. Por en-
quanto, não há esgotamen-
to sanitário na vila Torrões.

Em regiões mais distantes dos 
ramais de água, a ONG constrói poços 
e qualifica representantes da popu-
lação para que façam a manutenção 
deles. Os amigos do bem possuem fi-
chas cadastrais contendo os dados de 
todas as famílias e localidades. Nes-
sa ficha há, também, o mapeamento 
dos acessos de água existentes em 
cada local. O tratamento da água dos 
poços é feito com dosagem de cloro. 
Além disso, as famílias beneficiadas 
são acompanhadas por médicos de 
São Paulo, capazes de identificar pos-
sível inconformidade na potabilidade 
da água ingerida. (Aurélio Prado)

 + Cidades do Bem - Elas foram criadas com o objetivo de desenvolver o potencial de cada região e gerar autossus-
tentabilidade. Construídas nos estados de Pernambuco (Buíque e Inajá), Alagoas (São José da Tapera) e Ceará 
(Mauriti), as quatro Cidades do Bem são dotadas de completa infraestrutura: casas de alvenaria, saneamento 
básico, eletrificação de ruas e estradas, sede administrativa, padaria, farmácia, mercearia, horta comunitária, es-
cola, área de lazer, salão de cabeleireiro, espaço comunitário e consultórios médico e odontológico. 

 + Como forma de reconhecimento pela colaboração, em cada espaço ou casa construída foi fixada uma placa de 
identificação com o nome do doador. As Cidades do Bem abrigam mais de 3 mil pessoas e geram cerca de 400 
frentes de trabalho na plantação, na fábrica de beneficiamento de caju, na fábrica de doces e na produção do 
artesanato. 

 + Saiba mais, acessando: www.amigosdobem.org
Fonte: ONG Amigos do Bem
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A Companhia Pernambucana de Sa-
neamento (Compesa) vai investir, 

nos próximos anos, um montante de 
R$ 7,7 bilhões na execução de impor-
tantes obras que vão levar mais água 
e esgotamento sanitário, melhorando 
a qualidade de vida da população. Esse 
pacote dá continuidade a um grande 
programa de investimentos que a com-
panhia vem realizando ao longo dos 
últimos cinco anos, quando já investiu 
mais de R$ 1,8 bilhão, com o apoio 

dos governos federal e estadual, a 
exemplo da implantação do Sistema 
Produtor Pirapama, que tirou mais 
de dois milhões de pessoas do racio-
namento na Região Metropolitana do 
Recife, um aporte de R$ 600 milhões.

Um dos projetos que se destacam 
nesse leque de investimentos é a Par-
ceria Público-Privada (PPP) para a 
ampliação do esgotamento sanitário 
em 14 municípios  da Região Metropo-
litana do Recife e mais o município de 

Goiana, localizado na zona da Mata. A 
PPP de esgoto de Pernambuco será o 
maior programa individual de sanea-
mento a ser implantado no país e prevê 

Quase R$ 8 bilhões para o 
Saneamento em pernambuco
Assimp Compesa

O Sistema Pirapama é um dos maiores do Brasil

FOTOS: DIVULGAçãO/COMPESA

RealizAção
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investimentos de R$ 4,3 bilhões para a 
universalização do esgoto naquelas ci-
dades no prazo de 12 anos. Desse total, 
R$ 1 bilhão será aportado pela Compesa 
e Governo do Estado e o restante, R$ 3,3 
bilhões, ficará a cargo do empreende-
dor privado. Para se chegar à universa-
lização sem a PPP, a estimativa é a de 
que a Compesa e o Governo do Estado 
levariam aproximadamente 60 anos e 
tendo que contar com um volume médio 
de investimentos significativamente 
maior do que a média histórica dos in-
vestimentos realizados em esgotamen-
to sanitário até agora.

O projeto atualmente está em fase 
de aperfeiçoamento do edital de licita-
ção, até o mês de março, quando será 
publicada a versão definitiva do docu-
mento, de acordo com a Lei. A empresa 
que ganhar o processo licitatório terá a 
obrigação de expandir e universalizar 
os serviços de esgotamento sanitário 
nas áreas de abrangência do projeto 
em 12 anos e irá operar o sistema exis-
tente por 35 anos, fazendo as manu-
tenções preventiva e corretiva.

Um dos benefícios esperados com 
a implantação do projeto é a ampliação 
do índice de atendimento de esgoto 
para 90%, beneficiando mais de quatro 
milhões de pessoas nos municípios 
contemplados.  “Nosso índices são 

medievais: temos 21% de serviços de 
esgoto no Estado e 28%, na RMR. Isso é 
muito baixo, mesmo comparado à região 
Nordeste. A PPP é a melhor solução para 
o esgotamento sanitário, antecipando 
benefícios à população”, comenta o Pre-
sidente da Compesa, Roberto Tavares.

O dirigente explica que a PPP é uma 
forma inovadora e necessária de apor-
tar mais recursos para o saneamento. 
Inova também, pois a empresa irá exe-
cutar os projetos e obras com mais zelo 
e qualidade, uma vez que ela mesma irá 
operar os sistemas construídos pelo 
período de 35 anos. Por outro lado, a efi-
ciência dos serviços será fundamental, 
pois o pagamento só será realizado pela 
Compesa caso a empresa atinja resul-

tados satisfatórios que serão medidos 
de acordo com um Quadro de Indicado-
res de Desempenho. 

OBRAS - Outra obra de grande im-
portância a ser desenvolvida pela 
Compesa nos próximos anos será a 
construção da adutora do Agreste que 
vai levar água do rio São Francisco para 
abastecer 68 municípios e 80 distritos. 
O investimento será superior aos R$ 
2,3 bilhões. Serão implantados mais 
de 1.300 km de extensão da adutora. A 
licitação teve início no dia 23 de feverei-
ro com a Audiência Pública realizada 
na sede da empresa. O edital deve ser 
publicado no mês de março de 2012. 
“Essa é uma obra que impactará posi-
tivamente a economia do Agreste per-
nambucano, região com um dos piores 
balanços hídricos do país, e faz parte do 
compromisso do governador Eduardo 
Campos de buscar a universalização 
dos serviços”, disse Roberto Tavares.

Além dos dois investimentos bilio-
nários, a Compesa prevê mais de R$ 
1,1 bilhão em dezenas de obras, para 
ampliação, recuperação e construção 
de novos sistemas de água e esgoto em 
todo o estado, bem como investimen-
tos no desenvolvimento institucional 
da empresa.

RealizAção

O governo pernambucano apostou alto na execução do projeto que se tornou um dos 
maiores sistemas de saneamento do país

O saneamento pernambucano tem assegurado o desenvolvimento do estado
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RealizAção

Caern investe R$ 2,4 milhões/ano na 
manutenção da rede de esgotos em Natal
Assimp Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern) in-

veste R$ 2,4 milhões por ano para fa-
zer a manutenção da rede de esgotos 
nas zonas Sul, Oeste e Leste de Natal. 
Isso corresponde a uma média de R$ 
200 mil mensais em serviços como 
a substituição e conserto de ramais 
convencionais e condominiais, repa-
ros em tubulações e caixas de esgoto. 
Dentro desses serviços, a empresa 
estadual de saneamento recolhe, se-
manalmente, sacos plásticos, garra-
fas pet e latas, entre outros materiais 
que são lançados pela população na 
rede coletora de esgotos. Até retalhos 
de tecidos são encontrados nos dutos 
da Caern. 

Segundo Fabiana Pereira, técnica 
de Manutenção de Esgoto da Compa-
nhia para as zonas Sul, Leste e Oeste 
de Natal, um dos maiores responsá-
veis pela obstrução das vias é o costu-
me de as pessoas depositarem o lixo 
em lugar impróprio como terrenos 
baldios, lugares próximos a lagoas 
de captação e até mesmo ao jogá-lo 
nas ruas. Quando ocorre o período 
chuvoso, os resíduos sólidos são en-
caminhados para os poços de visita, 
ocasionando a obstrução dos dutos. 
As três regiões respondem por 75% 
dos gastos da empresa na manuten-
ção da rede de esgotos. O restante dos 
recursos é empregado na zona Norte 
da capital.

Nos períodos chuvosos, em pon-
tos de alagamentos, é comum ver 
pessoas abrirem os poços de visita da 
rede de esgotos para tentar drenar 
a água de chuva que não consegue 

escoar pelas galerias da prefeitura. 
Isso aumenta a vazão dentro da rede 
de esgotos e a quantidade de resíduos 
sólidos, uma vez que a quantidade 
de lixo jogada nas ruas infelizmente 
ainda é considerável. Fabiana lembra 
que a conscientização ambiental da 
população, tanto em relação ao siste-
ma de esgotamento sanitário, quanto 
na questão dos resíduos sólidos, é 
indispensável para o bom funciona-
mento desses serviços.

AREIA  -  A areia encontrada com 
frequência nas tubulações cole-
toras de dejetos é um dos vilões 
que costumam atingir o sistema. A 
principal causa da presença desse 
material nos dutos são, segundo a 
técnica da Companhia, os problemas 
de rompimento de rede de esgoto 
que permitem a entrada do material 
nos tubos, causando afundamentos 
na pavimentação. Outra causa, não 
menos importante, é o mau uso por 
parte da própria população, pois 
“as pessoas varrem a areia para os 
ralos, acumulando nas tubulações e 
impedindo o escoamento do esgoto”, 
exemplifica Fabiana. 

Para se ter uma ideia, em janeiro, 
a Companhia concluiu a retirada de 
137 metros cúbicos de areia de 2,6 qui-
lômetros de tubulação de esgotos no 
bairro de Igapó.

 + LIXO - Pelo menos 60 ca-
çambas de lixo, equivalen-
tes a 360 metros cúbicos, 
foram retiradas nos últimos 
seis meses. Duas caçam-
bas de lixo são retiradas 
mensalmente só na Estação 
de São Conrado, no bairro 
Dix-sept Rosado. Uma me-
dida simples para resolver o 
problema é a adoção da co-
leta seletiva pelos usuários. 
Processo bastante simples 
e eficaz que consiste na se-
paração e recolhimento de 
resíduos descartados por 
pessoas e empresas. Outra 
atitude importante é separar 
o lixo orgânico do reutilizá-
vel e depositá-lo no lugar 
correto, procedimento que 
preserva o meio ambiente.
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RealizAção

A Companhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal) lançou em feve-

reiro o Programa de Criatividade e 
Inovação Empresarial (Procrie), que 
tem o objetivo de estimular e incen-
tivar a criação de projetos que visem 
ao aumento de receitas e à redução 
de perdas. O lançamento ocorreu no I 
Seminário da Qualidade em Ação: da 
Experiência à Prática, que reuniu a 
diretoria da empresa, representantes 
das Unidades de Negócio e de Serviço 
da Casal, superintendentes, assesso-
res e lideranças da área de qualidade 
da companhia.

Um dos projetos do Procrie con-
templa a padronização de redes e 
ligações domiciliares de água em 
locais de baixa renda, com a fina-
lidade de corrigir irregularidades 
como ligações clandestinas. Outro 
projeto, intitulado “Gestão de Con-

trole Operacional”, visa a identificar 
as maiores frequências da falta de 
água e vazamentos, por setor, e suas 
causas. Também identifica, no ponto 
onde há falta de água ou vazamento, 
o tipo de material hidráulico, tipo de 
solo e pressão.

 + Seminário - O I Seminário 
da Qualidade em Ação: da 
Experiência à Prática expandiu 
as experiências vivenciadas 
pelas Unidades de Negócio 
reconhecidas pelo PNQS 
(Premio Nacional da Qualidade 
em Saneamento) e PEQ (Prêmio 
Estadual da Qualidade) e, ainda, 
realizou uma análise crítica das 
práticas da Casal e traçou novos 
planos e estratégias para 2012. 
Em 2011, a Casal recebeu quatro 
importantes premiações: o 
PNQS, o PEQ, o Prêmio Alagoano 
de Saneamento Ambiental e 
o Prêmio Sesi Qualidade no 
Trabalho, todos reconhecendo 
as boas práticas de gestão 
introduzidas na companhia, 
bem como a dedicação na busca 
da excelência em serviços de 
saneamento.

Casal lança programa de Criatividade e 
Inovação Empresarial
Assimp Casal
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A Companhia de Água e Esgoto do Ce-
ará (Cagece) retirou, em 2011, 8.280 

toneladas de lixo e areia da rede de 
esgoto da capital. O material, despejado 
de forma irregular na rede, provoca 
entupimento das tubulações, danifica 
equipamentos e causa extravasamento 
dos poços de visita. Com isso, há risco 
de doença para a população pela expo-
sição do esgoto não tratado.

No período chuvoso, os entupi-
mentos e extravasamentos da rede 
coletora de esgoto se intensificam, 
pois as águas pluviais lançadas in-
devidamente no sistema de esgo-
tamento sanitário levam também o 
lixo jogado nas ruas. Segundo Hildel 
Freire, gerente da Macrocoleta e 
Tratamento de Esgoto da Cagece, 
a população deve se conscientizar. 
“As pessoas têm de ter mais cuidado 
com o seu lixo, principalmente du-
rante o período chuvoso, quando a 
água pluvial leva consigo todo o resí-
duo sólido da superfície. E devemos 

ter uma atenção especial 
para não lançar óleo de 
cozinha nas tubulações”, 
comentou Freire.

Na Estação de Trata-
mento é possível encon-
trar resíduos de pneus, 
gorduras despejadas 
por estabelecimen-
t o s  c o m e r c i a i s  e 
res idencia is ,  re-
talhos, plásticos, 
brinquedos, restos 
de comidas, galhos, 
etc. Todo esse mate-
rial retirado é coletado 
nas estações elevató-
rias e de tratamento. Em 
seguida, o material sólido 
fica retido no tratamento pre-
liminar, que consiste em gra-
deamento e caixa de areia. Poste-
riormente, o lixo é acondicionado em 
caçambas e encaminhado ao aterro 
sanitário de Caucaia.

Mais de 8 toneladas de lixo foram retiradas da 
rede de esgoto de Fortaleza em 2011
Assimp Cagece

 + Óleo de Cozinha - Outro fator que contribui para o entupimento das tubulações nas redes de 
esgoto é o óleo de cozinha, ou gordura vegetal, usado nos estabelecimentos comerciais e 
residenciais. Grande parte da população não sabe como descartar esse resíduo de maneira 
correta e acaba despejando em algum ralo. Esse descarte incorreto ocasiona constantes 
obstruções, provoca a formação de detritos sólidos e incrustação nas paredes da tubulação, 
aumentando, dessa forma, o risco de poluição de cursos de água e elevando o custo final no 
tratamento dos efluentes.

 + Para descartar corretamente o óleo, basta que a população o despeje na terra ou encaminhe 
o material para ONGs ou empresas que reutilizam a substância para fazer sabão, tintas a 
óleo, massas de vidraceiros, entre outros.

RealizAção
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RealizAção

O município de Itaperuna, no Noro-
este Fluminense, está recebendo 

o maior volume de investimentos em 
obras de saneamento básico das úl-
timas duas décadas. São mais de R$ 
83 milhões aplicados na ampliação 
em 40% da oferta de água tratada, 
que passará de 360 para 500 litros por 
segundo, e na implantação do siste-
ma de esgotamento sanitário, que 
atenderá a 58 mil habitantes, cerca 
de 60% da população do município. 
Os recursos são provenientes da par-
ceria entre estado, Cedae e União, no 
âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

As intervenções para aumentar a 
oferta de água tratada tiveram início em 
julho de 2011 e, quando concluídas, irão 
garantir atendimento à demanda da po-
pulação pelos próximos 20 anos. Mais 
de 90 mil habitantes serão beneficiados 
(90% da população) e os investimentos 
são da ordem de R$ 22 milhões.

Além da ampliação da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) de 360 para 
500 litros por segundo, está sendo im-
plantados 3,2 km de nova linha adutora 
de água; construído reservatório com 
capacidade para 4 milhões de litros; 
assentados 7km de tronco distribuidor 
e 31 km de rede distribuidora e ins-

taladas 1,2 mil ligações prediais com 
hidrômetros.

“Esse é o maior investimento em 
esgoto que a Cedae está fazendo em 
um município do interior do estado. O 
conjunto de obras irá solucionar um 
grave problema histórico para Itape-
runa”, afirmou o presidente da compa-
nhia, Wagner Victer. 

A Cedae e a Prefeitura de Itaperuna 
assinaram em fevereiro, na sede da 
empresa, convênio para implantar um 
sistema de esgotamento sanitário do 
tipo separador absoluto, com trata-
mento adequado de esgotos, de acordo 
com a legislação ambiental. 

Cedae leva mais qualidade 
de vida para Itaperuna/RJ
Assimp Cedae



Apucarana iniciou a terceira fase 
do Projeto Oásis, que remunera 

os proprietários rurais que preser-
vam as nascentes de água. Mais de 
50 produtores receberam, no fim de 
janeiro, o pagamento pelos serviços 
ambientais prestados na preserva-
ção de matas ciliares e reserva legal. 
Esse foi o primeiro pagamento aos 
produtores, que se cadastraram em 
2011. Atualmente, 184 propriedades 
estão cadastradas e 613 nascentes nas 
bacias do Pirapó, Tibagi e Ivaí já foram 
recuperadas. 

Graças aos resultados obtidos, a 
Agência Nacional das Águas (ANA) vai 
repassar R$ 500 mil para incrementar 
as atividades. Já a Fundação Banco 
do Brasil classificou o Projeto Oásis 
como um dos 50 melhores projetos 
ambientais do Brasil, por meio do Prê-
mio Tecnologia Social. Os recursos da 
ANA devem ser utilizados na conser-
vação de solos e revitalização de áreas 
na bacia do Rio Pirapó, manancial de 
abastecimento da cidade.  

Coordenado pela Prefeitura de 
Apucarana, o Projeto Oásis tem como 
parceiros a Sanepar, Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza, Sin-
dicato Rural Patronal de Apucarana, 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 
de Apucarana, Emater, Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abasteci-
mento, Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), Agência Nacional de Águas 
(ANA), GAIA, e outros.

A Sanepar é a principal fonte de 
recursos do Projeto. Mensalmente, a 
empresa repassa ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente de Apucarana 1% 

do que arrecada no município. O Fun-
do, por sua vez, repassa esses recur-
sos ao projeto.

Mauro Luciano e a filha Isabelle 
receberam o primeiro pagamento do 
Oásis. Ele é proprietário da Chácara 
Três Irmãos, na bacia do Pirapó, e tem 
uma granja de frangos. Mauro Luciano 
conta que a área de 3,5 hectares tem 
uma mina muito bem cuidada. “Faz 
três anos que cerquei o entorno para 
não deixar as vacas comerem a vege-
tação. Plantei centenas de árvores e já 
vejo a diferença. Vou plantar mais100 
mudas nativas”, comenta. 

Moacyr Pedersoli, 72 anos, foi 
um dos primeiros a se cadastrar no 
Projeto Oásis em 2009. Ele conta que 
herdou do pai a vontade de cuidar e 
viver da terra. A propriedade dele, 
somada com a parte dos outros oito 
irmãos, tem 15 hectares e está na 
Gleba Pirapó, onde são produzidos 
soja, milho e café. “Eu vejo a irres-
ponsabilidade de alguns; vejo erosão 
acabando com a terra e minas, aban-
donadas pelos proprietários, serem 
aterradas. Nós sempre cuidamos da 
mata e a nossa mina já serviu os vizi-
nhos”, comentou. 

projeto Oásis já recuperou 
613 nascentes em Apucarana/pR
Assimp Sanepar

 + Produtor de água – O Projeto Oásis é semelhante ao programa nacional 
Produtor de Água. Os produtores rurais fazem parte do “único setor 
capaz de salvar o planeta”, diz o gerente de Usos Sustentáveis da Água e 
do Solo, da ANA, Devanir Garcia dos Santos. “A sociedade urbana precisa 
reconhecer esse serviço e lembrar, ao abrir as torneiras das suas casas, 
que para ter água depende de produtores rurais que abriram mão da 
renda (das lavouras e pecuária) para preservar matas e nascentes”, 
destacou. O custo mensal para o projeto, a partir de fevereiro, tem sido 
de cerca de R$ 32 mil, sendo que a menor remuneração paga foi de R$ 
93,80 e, a maior, de R$ 578,20. Segundo o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, entre 2010 e 2011, já foram repassados pelo fundo municipal 
R$ 413.070,16 para serem investidos no Projeto Oásis.

RealizAção

Representante da Sanepar discursa para produtores rurais
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A Sanesul (Empresa de Sanea-
mento de Mato Grosso do Sul) 

encerrou 2011 com investimentos em 
todos os municípios do estado. Foram 
concluídas 168 obras, totalizando R$ 
263 milhões, em 47 cidades. Dentre as 
principais, estão a entrega de novas 
estações de tratamento de esgoto, 
ampliações e melhorias nos sistemas 
de distribuição de água e implantação 
de novas redes em loteamentos.

As obras concluídas incluem as 
duas novas estações de tratamento de 
esgoto de Corumbá (ETE Olaria e ETE 
Maria Leite) que vão atender a todo o 
município e garantir a preservação 
do rio Paraguai. A implantação inclui 
ainda 189 km de rede coletora de es-
goto, 11 mil ligações domiciliares, 7 
estações elevatórias, 435 metros de 
interceptores e 9 mil metros de linhas 
de recalque. 

Outra obra concluída é a reabili-
tação da Estação de Tratamento de 

Água de Corumbá e 25 km de rede de 
distribuição de água foram substi-
tuídos. Outras obras também foram 
entregues na cidade, totalizando R$ 
55 mi em trabalhos concluídos. Ainda 
estão sendo feitos outros investimen-
tos no município, que devem ser con-
cluídos até 2014.

Outra cidade que teve obras con-
cluídas foi Dourados, com R$ 11 mi, 
sendo R$ 8,4 mi em esgoto e R$ 2,6 mi 
em água. O Sistema de Esgotamento 
Sanitário foi ampliado com a implan-
tação de 81 km de rede coletora, 5.372 
ligações domiciliares, duas estações 
elevatórias, 2.130 metros de intercep-
tores e 127 metros de linhas de recal-
que, além da ampliação do sistema de 
abastecimento de água com implanta-
ção de 19.246 metros de rede de distri-
buição de água, 323 ligações domicilia-
res e a instalação de 113 hidrômetros. 

Em Ponta Porã, a Sanesul con-
cluiu os investimentos do PAC 1, re-

alizados com recursos próprios e do 
governo federal, totalizando R$ 15 mi. 
Foi inaugurada a Estação de Trata-
mento de Esgoto Estoril e entregues 
novas redes de coleta e tratamento 
de esgoto. Para levar água e coleta e 
tratamento de esgoto para os lotea-
mentos populares em todo o estado, 
a Sanesul investiu R$ 1,4 milhão na 
implantação de 33 km de redes, aten-
dendo a 1,8 mil casas construídas em 
residenciais populares. 

Além das obras concluídas em 
2011, a administração do atual presi-
dente José Carlos Barbosa mantém 
obras em andamento em diversos 
municípios. A meta da Sanesul é che-
gar a 2014 com R$ 1 bilhão de investi-
mentos em todo o estado. 

Sanesul encerra ano de 2011 
com 168 obras concluídas
Assimp Sanesul

 + Os municípios que tiveram obras concluídas em 2011 são :

Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Antônio João, 
Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Bataiporã, Bodoquena, 
Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, 
Deodápolis, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Iguatemi, Inocência, 
Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Juti, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, 
Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Pedro 
Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio 
Verde, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

RealizAção 
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As interligações e a substituição de 
800 metros de redes de grande 

porte, realizadas no fim de janeiro, 
melhoraram o fornecimento de água 
para 61 bairros de Vila Velha (ES), por 
meio do aumento de vazão, que agora 
pode chegar a mais de 100 milhões de 
litros de água por dia, beneficiando 
cerca de 270 mil pessoas, além de ga-
rantir abastecimento 

para partes 

mais distantes e elevadas do municí-
pio. Os serviços mobilizaram mais de 
60 técnicos e duraram 20 horas. 

Carlos Eduardo Saleme, diretor 
de Operação Metropolitana da Cesan, 
destaca que as interligações reali-
zadas garantirão mais segurança no 
abastecimento de água para Vila Ve-
lha. “O principal benefício desse tra-
balho para a população é a garantia de 
redução do risco de interrupções não 
programadas nesse sistema. Implan-

tamos cerca de 800 metros de uma 
nova adutora de mil milímetros de 
diâmetro, que está a uma profun-

didade menor do que a antiga, o 

que permite mais rapidez em sua ma-
nutenção. A nova tubulação também 
tem vida útil maior, garantindo mais 
segurança no abastecimento das mais 
de 270 mil pessoas atendidas por esse 
sistema em Vila Velha”, explicou. 

Carlos Martinelli, diretor de Ope-
rações, disse que a obra é considera-
da de grande porte, devido às dificul-
dades de execução. “O valor da obra 
foi de R$ 1,6 milhão, o que demonstra 
um grande investimento, tendo em 
vista a importância da adutora para 
o sistema de abastecimento de água, 
que abrange parte principal do muni-
cípio de Vila Velha”.

Interligações de redes melhoram 
abastecimento para população de Vila Velha/ES
Assimp Cesan

Bairros beneficiados:

Alecrim, Araçás, Aribiri, Ataíde, Boa Vista I e 
II, Brisa Mar, Cavaliere, Centro, Cobi de Cima, 
Cobilândia, Cocal, Coqueiral de Itaparica, 
Cristóvão Colombo, Darly Santos, Divino Espírito 
Santo, Dom João Batista, Garoto, Glória, 
Guaranhuns, Ibes, Ilha da Conceição, Ilha das 
Flores, Ilha dos Ayres, Ilha dos Bentos, Industrial, 
Itapuã, Jaburuna, Jardim Asteca, Jardim 
Colorado, Jardim do Vale, Jardim Guadalajara, 
Jardim Guaranhuns, Jardim Marilândia, Jockey 
de Itaparica, Nossa Senhora da Penha, Nova 
América, Nova Itaparica, Novo México, Olaria, 
Pedra dos Búzios, Planalto, Pontal das Garças, 
Praia da Costa, Praia das Gaivotas, Praia de 
Itaparica, Primeiro de Maio, Residencial Itaparica, 
Rio Marinho, Santa Clara, Santa Inês, Santa 
Mônica, Santa Rita, Santos Dumont, São Torquato, 
Soteco, Vale Encantado, Vila Garrido, Vila Nova, 
Vista da Penha e zumbi dos Palmares.

RealizAção
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Um importante passo a caminho 
da sustentabilidade foi dado em 

fevereiro, durante a cerimônia de as-
sinatura do termo de cooperação para 
projeto-piloto de utilização de água 
reciclada na irrigação das plantações 
do Rio Grande do Sul. O evento, que 
contou com a presença do governador 
Tarso Genro, reuniu as instituições que 
participaram do projeto: Corsan, Irga e 
Fepam e Ministério Público. 

O projeto-piloto visa a direcionar 
a água proveniente da Estação de 
Tratamento de Esgoto da Companhia 
Riograndense de Saneamento de Ca-
choeirinha até a Estação Experimental 
do Arroz do Irga, também no município, 
para um teste em área plantada no 
local. A previsão é de que os 30 mil m³ 
produzidos diariamente na estação da 

Corsan de Cachoeirinha poderão ser 
utilizados para irrigar 270 hectares de 
arroz.  A proposta surgiu após a par-
ticipação da diretoria da Corsan em 
missão que conheceu trabalho seme-
lhante em Israel.

O governador Tarso Genro, ao sau-
dar a iniciativa, ressaltou que o Execu-
tivo não sofrerá com a falta de recursos 
para concretizar seus projetos. “Ou-
tros governos diziam que o estado es-
tava quebrado e que não tinha dinheiro 
para nada. Mas eu digo o contrário: as 
secretarias têm dinheiro para fazer 
seus investimentos”, destacou Tarso.

Representando a presidência da 
Corsan, o diretor de expansão Ale-
xandre Stolte, frisou o ineditismo do 
projeto. “Esta é uma ideia pioneira que 
auxilia na proteção do meio ambiente e 

também na economia de água potável 
destinada ao abastecimento público. 
Estamos trabalhando com afinco para 
concretizar este projeto”, garantiu o 
diretor de expansão da Corsan, Ale-
xandre Stolte. 

Caso as expectativas sejam corres-
pondidas, a partir de 2013 o projeto pode-
rá ser implantado em plantações próxi-
mas aos locais abastecidos por estações 
da Corsan, como Gravataí e Osório. 

governo do RS lança projeto sustentável de 
reuso de água na agricultura
Assimp Corsan
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Coluna Jurídica

A gestão regional como 
solução para o saneamento 
nos municípios

A Constituição Federal de 1988 
conferiu aos municípios o status de 
unidade da Federação dotada de 
autonomia política, administrativa, 
financeira e normativa, deixando de 
ser apenas um componente dos esta-
dos. Os municípios passaram a poder 
eleger prefeito, vice-prefeito e verea-
dores, a se organizar pela elaboração 
da própria lei orgânica, a organizar 
os serviços locais, a criar órgãos da 
administração direta e indireta, a 
instituir e arrecadar os seus próprios 
tributos, aplicar os seus recursos 
e elaborar as suas leis, no limite de 
suas competências.

Sem qualquer arranjo estrutural, 
o processo de criação dos municípios 
foi facilitado pela prerrogativa de os 
estados federados estabelecerem as 
normas para a sua emancipação, o 
que antes acontecia mediante o cum-
primento de regras bastante restriti-
vas impostas pela União. 

Essa facilidade na criação deu 
origem a municípios que buscaram 
a sua emancipação não por força de 
sua economia ou de sua capacidade 
de autogestão, mas por interesses 
político-eleitoreiros. Como consequ-
ência, entre a vigência da Constituição 
Federal de 1988 e o ano 2000 foram 
criados cerca de 1552 municípios, ou 
seja, um acréscimo de 40% no número 
de municípios existentes. 

Com isso, muitos municípios foram 
constituídos sem condições de susten-
tabilidade econômico-financeiras ou 
de atender às demandas mínimas de 
infraestrutura para a sua população e 

com o dever de prover uma estrutura 
administrativa e normativa onerosa 
(Executivo e Legislativo).

As graves consequências podem 
ser medidas nos preocupantes dados 
coletados pelo economista e geógrafo 
François Bremaeker que informam que 
mais de 80% dos municípios brasilei-
ros têm no Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) sua principal fonte de 
receita. Quanto menor é o município, 
maior é a sua dependência do FPM, o 
que muitas vezes representa mais de 
50% da composição de sua receita.

A aprovação da Emenda Consti-
tucional nº 15 no ano de 1996 impôs 
novas regras para a criação de muni-
cípios, dentre elas a necessidade de 
efetuar e divulgar, previamente, um 
estudo de viabilidade municipal como 
requisito à autorização do plebiscito, 
que incluía toda a população envolvi-
da e não apenas aquela diretamente 
interessada.

Apesar do oportuno freio trazido 
pela Emenda, o Brasil conta hoje com 
5.565 municípios com desigualdades 
regionais e no interior de cada região. 

Estudos realizados no ano de 2010, 
a partir de uma amostra de 5.212 mu-
nicípios, demonstram que em 54,52% 
o resultado orçamentário é supera-
vitário, enquanto que em 45,48% dos 
casos é deficitário. Nesse compasso, 
a distribuição de receita e da despesa 
orçamentária municipal “per capita” 
é deficitária no Norte (-R$18,76) e no 
Nordeste (-R$28,83) do país e supe-
ravitária no Sul (R$76,62), Sudeste 
(R$57,92) e Centro-Oeste (R$4,67)1.

Elizabeth Costa de Oliveira Góes
Advogada especializada  

em Direito do Saneamento, 

especialista em Direito do 

Consumidor e da Concorrência 

pela FGV/RJ; jornalista; e

Consultora Jurídica da Aesbe  

juridico@aesbe.org.br
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A análise da situação orçamentária 
dos municípios, com base no grupo de 
habitantes, concluiu que cerca de 44% 
do montante do superávit orçamen-
tário é constituído por apenas dois 
municípios com população superior a 
5 milhões de habitantes e o restante 
pelos municípios com população entre 
100 mil e 200 mil habitantes e entre 200 
mil e 500 mil habitantes.

O Instituto Trata Brasil realizou 
levantamento em que concluiu que “a 
maior parte dos municípios com até 50 
mil habitantes têm pouca capacidade 
técnica para apresentar projetos ao 
governo federal”.

Partindo da premissa de que no 
Brasil cerca de 50% dos municípios 
não conseguem manter o equilíbrio 
financeiro de suas finanças e sequer 
são dotados de capacidade adminis-
trativa para arrecadar os seus pró-
prios tributos, há uma questão que 
precisa ser posta em pauta:

- Como viabilizar a implantação 
e ampliação da infraestrutura de 
serviços de vital relevância para a po-
pulação, como o saneamento básico, 
em face do déficit orçamentário de 
45,48% dos municípios brasileiros?

A resposta para essa pergunta está 
na história do saneamento brasileiro.

No final da década de 1960, os ser-
viços de água e esgoto foram constitu-
ídos a partir de um modelo estadual, 
que buscou atender a uma lógica 
baseada na economia por escala e no 
subsídio cruzado.

Se por um lado a “estadualização” 
dos serviços viabilizou um “boom” 
de investimentos que mitigou a “lata 
d’água na cabeça”, com a Constituição 
de 1988 os municípios superavitários 
começaram a ver a exploração dos 
serviços de saneamento como uma 
fonte de receita.

Alguns buscaram a municipali-
zação e obtiveram “êxito”, enquanto 
outros chegaram à conclusão de que 
era economicamente inviável manter 
a prestação de serviços, sem que fos-
se aplicada a economia de escala, seja 
pela indisponibilidade e localização 
dos recursos hídricos ou mesmo pelos 
altos custos da implantação e gestão 
da infraestrutura. 

Hoje, mais de 70% do saneamento 
no país permanecem sob a gestão 
regional dos estados, mas os mesmos 
motivos que levaram à emancipação 
de boa parte dos municípios continu-
am a incitar a municipalização.

Em entrevista ao jornal O Globo, 
o sociólogo Herbert Toledo Martins, 
da Universidade Recôncavo Baiano, 
afirmou que a criação de pequenos 
municípios é, muitas vezes, reflexo 
da “vontade política de determinados 
deputados federais e estaduais, de 
vereadores e até candidato a prefeito”. 
Segue dizendo: “- Não atende a um 
plano racional. Vendem o discurso 
que o município mãe não os atende, 
que é preciso ter uma identidade e aí a 
bandeira da emancipação é levantada. 
No entanto, a vida da população não 
muda porque essas cidades são invi-
áveis economicamente e não captam 
recursos.”2

Um exemplo da existência de moti-
vações político-eleitoreiras e que tem 
ocorrido com cada vez mais frequên-
cia é o pagamento de outorgas, em 
reconhecimento a uma competência 
constitucional que não está definida, 
notoriamente em situações que talvez 
a atitude mais sensata fosse investir 
tais recursos na ampliação e recupe-
ração da infraestrutura dos serviços.

Outro exemplo pode ser constata-
do pela autoria e motivações partidá-
rias das Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade de número 1842 e 2077 que 

tramitam no Supremo Tribunal Fede-
ral, que tem entre os seus objetos a 
definição da competência para a pres-
tação dos serviços de água e esgoto.

A propósito, não é raro ouvirmos 
e lermos que a competência para a 
prestação de serviços de água e esgo-
to é municipal, mesmo entre os mais 
experientes no setor. Entretanto, é 
preciso ressaltar que essa questão 
não está definida, isso porque não 
há na Constituição Federal qualquer 
menção sobre a titularidade desses 
serviços.

Sim, esse fato é incontestável. A 
Constituição Federal não definiu expli-
citamente a competência para a pres-
tação dos serviços de água e esgoto, 
estando o Supremo Tribunal Federal 
há quase 14 anos debruçado sobre 
essa questão, sem contudo haver con-
senso sobre a matéria.

A posição mais ponderada, e talvez 
a mais acertada até o momento, reco-
nhece a necessidade de que a questão 
seja definida não sob o âmbito de uma 
disputa política entre estados e muni-
cípios, mas sob aspectos intrínsecos 
que não podem ser ignorados, como o 
meio ambiente e a saúde pública.

Dentre os malefícios que a disputa 
pela competência para a prestação 
desses serviços tem revelado, o mais 
preocupante é que municípios que 
antes cooperavam em economia de 
escala para condições de salubridade 
que não se restringiam aos seus limi-
tes geográficos, ao revés de decisões 
arbitrárias de municipalização, sim-
plesmente passam a isoladamente 
contribuir apenas com o seu próprio 
orçamento, cada vez mais acirrando 
as desigualdades e ignorando a reali-
dade de que passivos ambientais e do-
enças epidêmicas não se restringem 
às linhas cartográficas.

Coluna Jurídica

Número 17 | Março 2012  |  53



Na análise do tema, por ocasião 
da exposição de seu voto nas citadas 
Ações Diretas de Inconstituciona-
lidade, o Ministro Gilmar Mendes 
observou com muita propriedade que 
“Notoriamente, poucos são os muni-
cípios que por si sós têm condições de 
atender adequadamente à função pú-
blica de saneamento básico. Normal-
mente, o próprio acesso aos recursos 
hídricos depende da integração das 
redes de abastecimento entre diver-
sos municípios”.

Revela essa observação, a pre-
ocupação com questões que não 
podem ser desconsideradas, espe-
cialmente sob argumentos que visam 
apenas a acirrar disputas pelo poder 
e que ignoram a realidade difícil da 
maior parte da população brasileira.

É forçoso concluir que não há 
como se pensar em saneamento 
como competência exclusiva de um 
único ente, seja ele municipal ou es-
tadual, ou ignorar que cerca de 80% 
dos municípios do país dependem do 
Fundo de Participação dos Municí-
pios para sua sustentabilidade e que, 
mesmo com o FPM, quase 50% dos 
municípios são deficitários.

A resposta para as demandas de 
saneamento no país é encontrada no 
modelo de regionalização da pres-
tação dos serviços, que com base no 
cruzamento de subsídios, subvenções 
e na economia por escala confere 
viabilidade ao atendimento de popula-
ções que por si sós não conseguiriam 
manter os seus próprios serviços.

Os consórcios públicos muitas ve-
zes citados como um modelo, no dizer 
do jurista Carlos Ari Sundfeld, já se 
mostraram ineficientes em situações 
em que há interesses contrapostos, 
troca ou transferência de receitas, além 
de ser um instrumento inadequado 
para essa composição, quando há a ne-
cessidade de cruzamento de subsídios3.

Apesar disso, os debates sobre 
o tema passam ao largo da análise 
de questões financeiras e técnicas, 
para se restringirem a discussões 
que sustentam uma suposta viola-
ção de autonomia do ente munici-

pal, excluindo do exame da matéria 
questões econômico-financeiras 
imprescindíveis à análise, como se 
saneamento em um país com tanta 
desigualdade pudesse ser entendido 
como uma responsabilidade exclusi-
vamente local.

Esse cenário altamente influen-
ciado por questões políticas não só 
não equaciona os problemas do setor, 
como também gera cada vez mais 
instabilidade, pois não há segurança 
jurídica capaz de garantir o aporte 
dos investimentos necessários ao 
desenvolvimento do país.

1  Fonte: Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional  - 2010. Tabulações Especiais: François E. J. Bremaeker – Dados expandidos a 
partir de amostra de 5.212 municípios para um universo de 5.563 municípios. Não são considerados os dados do Distrito Federal e de Fernando de 
Noronha.

2  Jornal O GLOBO – Caderno O PAÍS – Página 4 - quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012.

3  Síntese do comentário realizado pelo especialista Carlos Ari Sundfeld em entrevista dada à revista Sanear número 5, em abril de 2009.
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O município de Portland, que tem o 
título de Cidade Verde dos Estados 

Unidos, quer exportar sua tecnologia 
de sustentabilidade para o Brasil e 
incentivar empresas brasileiras de ne-
gócios sustentáveis a se instalarem lá. 
Em meados de fevereiro, a prefeitura 
da cidade americana assinou um pro-
tocolo de intenções com a consultoria 
brasileira Sustainable Hub, que deve 
intermediar as negociações entre em-
presas interessadas no intercâmbio.

A cidade mais importante do esta-
do do Oregon exporta mais de US$ 22 
bilhões por ano e é a segunda região 
que mais cresce naquele país. Sete 
empresas locais reuniram-se com a 
consultoria, após a assinatura do acor-
do entre o prefeito de Portland, Sam 
Adams, e os brasileiros.

“Todas desejam desenvolver algum 
tipo de negócio ou parceria no Brasil. 
Há uma necessidade de tecnologias 
inovadoras em nosso país e Portland 
pode fornecer isso. Assim como pode 
contribuir com empresas brasileiras 
de negócios sustentáveis”, diz Antonio 
Lombardi, sócio da Sustainable Hub.

Uma dessas empresas é a Lucid 
Energy, que desenvolveu um sistema 
de geração de energia através de pe-
quenas turbinas instaladas em tubu-
lações de água ou esgoto. “Esperamos 
começar a produzir para o Brasil já 
este ano”, disse Gregg Semler, presi-
dente da Lucid.

Outras empresas de Portland inte-
ressadas no acordo são a Porteon, que 
produz veículos elétricos e já busca um 
parceiro brasileiro, a Agilyx, que transfor-
ma resíduos de plástico em óleo sintético, 
e a RedCloud, que converte motores de 
automóveis a combustão para elétricos.

Entre as empresas brasileiras que 
querem firmar parceria com Portland 
está a TecVerde, fabricante de paredes 
de madeira, que diminuem o consumo 
de energia das casas e geram 80% 
menos resíduos sólidos na construção.

“Temos a intenção de ganhar di-
nheiro, sim, mas há algo mais. Nós 
acreditamos em algo em que Portland 
também acredita”, afirma Altair As-
sumpção, sócio da Sustainable Hub, ao 
lado de Lombardi e de Marcelo Tôrres. 
Os três foram pioneiros em criar uma 
área de análise de Negócios Susten-
táveis em um banco brasileiro, o Real. 
No ano passado deixaram o mercado 
financeiro para criar a consultoria. 
Também são diretores do New Ventu-
res Brasil, iniciativa do World Resour-
ces Institute para impulsionar o inves-
timento em empresas verdes.

Os contatos dos consultores com 

o prefeito de Portland começaram na 
Conferência C40, realizada em São 
Paulo no ano passado, reunindo as 40 
maiores cidades do mundo em discus-
sões sobre meio ambiente. Segundo 
Noah Siegel, diretor de Relações Inter-
nacionais da Prefeitura de Portland, o 
encontro com a Sustainable Hub foi o 
mais produtivo da viagem. “Eles estão 
totalmente ligados em tecnologia lim-
pa”, diz Siegel.

 “Essa parceria com Portland é úni-
ca no mundo. É a primeira vez que a 

cidade tem um representante fora dos 
Estados Unidos, em busca de negócios 
que sejam interessantes para todos os 
envolvidos”, salienta Marcelo Tôrres. 
(www.aguaonline.com.br)

EuA quer intercâmbio de 
tecnologias sustentáveis

Oportunidade
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 Aproximadamente seis mil mudas de diversas 
espécies já foram plantadas nas áreas de nascen-
tes do Rio Jacuípe, em Morro do Chapéu-BA. O 
plantio faz parte do Programa de Recuperação de 
Matas Ciliares (PRMC), que está sendo desenvol-
vido pela Embasa em cidades baianas cujos ma-
nanciais locais são utilizados para abastecimento 
humano. No município, a empresa está investindo 
R$ 84 mil para recuperar um total de oito hecta-

res: seis em áreas 
de nascentes, além 
de dois hectares nos 
locais onde a empresa 
opera poços para abastecer a cidade. 
De acordo com Danilo Sette, engenheiro 
florestal da Suçuarana, empresa contratada 
para fazer o reflorestamento, a área do projeto 
corresponde a 14 campos de futebol.

Notas Gerais

Cerca de 4.500 habitantes de Monte Pascoal, distrito do município de Itabela, 
no extremo sul do estado, estão há quase seis meses recebendo água tratada e 
canalizada pela Embasa e avaliam positivamente a prestação do serviço. Antes 
de a empresa atuar na localidade, o sistema de abastecimento de água local era 
operado pela prefeitura e não produzia volume suficiente para atender à popu-
lação. Antes de iniciar o atendimento em Monte Pascoal, a Embasa investiu R$ 
600 mil em melhorias na captação de água bruta, no rio Caraíva, na construção de 
uma casa de química na estação de tratamento de água, e na hidrometração das 
ligações domiciliares para contabilizar o consumo nos imóveis atendidos pela 
empresa. (www.embasa.ba.gov.br) 

Neste ano, a Companhia Espírito Santense de Sanea-
mento (Cesan) completa 45 anos em setembro, sempre ao 
lado dos capixabas prestando serviços de abastecimento 
de água e coleta e tratamento de esgoto com qualidade. 
A companhia foi regulamentada pelo Decreto 2.575, de 
11 de setembro de 1967. Antes de ser regulamentada, a 
empresa foi criada pela Lei nº 2.282, de 08 de fevereiro de 
1967, há exatos 45 anos. Para comemorar essas datas, a 
empresa está planejando diversas atividades no decor-
rer do ano, como o lançamento do novo CD do Coral das 
Águas, em março, no Dia Mundial da Água, e de um livro 
em setembro. Saiba mais sobre a Cesan, acessando: www.
cesan.com.br

Entre julho de 2011 e janeiro de 2012, foi realizado 
um furto de poço da Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte (Caern), a cada sete dias na zona 
Sul de Natal. Em 215 dias, os marginais praticaram 31 
ações do tipo, prejudicando o fornecimento de água 
tratada a vários bairros da região e das áreas Oeste e 
Leste da capital. Foram 223 milhões de litros de água 
a menos distribuídos para os natalenses nos últimos 
sete meses, um déficit que atinge a população e a Ca-
ern. Segundo estimativas do chefe da Unidade de Ope-
ração e Manutenção de Redes de Água da Regional 
Natal Sul da companhia, Wagner José Nascimento de 
Oliveira, o prejuízo causado pelos ladrões à empresa 
supera os R$ 500 mil. (Assimp Caern)

Embasa inicia plantio de mudas nas 
nascentes do Rio Jacuípe

Cesan completa 45 anos e 
comemora com atividades culturais

Um poço da Caern é furtado por 
semana na Zona Sul de Natal

Embasa assume sistema de 
abastecimento de Monte Pascoal
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Notas Gerais

Serviços de saneamento básico poderão ficar 
isentos de PIS/Pasep e Cofins

Tramita na Câmara Federal o Pro-
jeto de Lei 2991/11, do deputado 

Mendonça Filho (DEM-PE), que reduz 
a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da 
Cofins cobradas sobre a prestação 
de serviços públicos de saneamento 
básico. A medida valerá por cinco anos 
a partir da entrada em vigor da pro-
posta, caso vire lei. As alíquotas atuais 
chegam a 9,25% da receita bruta da 
prestação dos serviços, sendo 1,65% 
de PIS/Pasep (Lei 10.637/02) e 7,6% de 

Cofins (Lei 10.833/03). Esses percentu-
ais são aplicados às empresas sujeitas 
ao regime de apuração não cumulativa 
das contribuições. No caso das peque-
nas empresas, tributadas pelo lucro 
presumido, o valor total fica em 3,65% 
da receita bruta (0,65% para PIS/Pasep 
e 3% para Cofins). Um levantamento da 
Associação das Empresas de Sanea-
mento Básico Estaduais (Aesbe) serviu 
de base de informação para a elabora-
ção do projeto. (www.camara.gov.br)

A Mexichem Brasil comunica 
que seu controlador, o Grupo 

Mexichem, irá adquirir a holan-
desa Wavin, o que o tornará líder 
mundial na fabricação de siste-

mas de tubulações plásticas e 
soluções, totalizando mais de 
4 bilhões de euros em vendas. Pelo 
acordo firmado entre as duas em-
presas, anunciado em 8 de fevereiro, 
a  M e x i c h e m c o m p r a r á ,  p o r 
meio de oferta pública, 100% das 
ações emitidas e em circulação da 

Wavin pelo valor total de  531 milhões 
de euros, o equivalente a 10,5 euros 
por ação. A Wavin é líder na fabricação 
de tubulações plásticas na Europa. A 
Wavin é hoje a empresa líder no setor 
de tubos plásticos na Europa e ofe-
rece soluções e sistemas de 
tubos de PVC para os 
mercados predial, 
de aquecimento e 
resfr iamento de 
s u p e r f í c i e ,  s o l o 
e resíduos, águas plu-

viais, distribuição de 
água potável e gás, e 
também aplicações 
no segmento de tele-
comunicações.

Mexichem será líder mundial em tubulações plásticas

A ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, e o presidente do 

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Luciano 
Coutinho, lançaram no dia 13/02, as 
linhas de crédito do Programa Fun-
do Clima. O objetivo do novo Fundo é 
apoiar projetos relacionados a ações 

de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas e redução de emissões de 
gases do efeito estufa. Os recursos do 
Fundo Nacional sobre Mudança do Cli-
ma – Fundo Clima – são provenientes 
da parcela de até 60% da Participação 
Especial do Petróleo, recebida pelo 
Ministério do Meio Ambiente. Os recur-

sos estão divididos em duas modalida-
des: reembolsável, que será operada 
pelo BNDES, e não reembolsável, sob 
gestão direta do MMA. Em 2011, o orça-
mento destinado às duas modalidades 
foi de R$ 230 milhões. Para 2012, o or-
çamento da parcela reembolsável é de 
R$ 360 milhões.

MMA e BNDES lançam linha de crédito 
para projetos que reduzam emissões
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6° Fórum Mundial da Água 
acontecerá em março na França

De 12 a 17 de março acontece em Marselha, na França, a 
sexta edição do maior evento do mundo voltado para o 

tema “água”. É o VI Fórum Mundial da Água. Estima-se que 20 
mil pessoas de 140 países participem da busca de soluções 
para os principais problemas que envolvem o recurso natu-
ral. Organizado pelo Conselho Mundial da Água e pelo país 
anfitrião, o Fórum ocorre a cada três anos, sempre no mês de 
março, quando no dia 22 celebra-se o “Dia Mundial da Água”. 
O tema escolhido é “Tempo para Soluções”, com o objetivo de 

aumentar a importância da água na agenda política dos go-
vernos. Mais informações: www.worldwaterforum6.org/en/
registration/

A melhoria das condições e do acesso ao saneamento básico 
pode trazer inúmeros benefícios ao país, sejam relacionados 

à saúde da população e à qualidade de vida, sejam a racionali-
zação da aplicação de recursos e a valorização imobiliária 
das regiões atendidas por esses serviços. Pesquisa 
realizada pelo Instituto Trata Brasil em conjunto 
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – “Bene-
fícios econômicos da expansão do saneamento 
básico” – indica que a universalização do acesso 
à rede de esgoto pode proporcionar a valorização 
de até 18% no valor dos imóveis e, consequente-
mente, das regiões onde se encontram os imóveis 
que passam a ser atendidos pelo saneamento 
básico, que terão maior valor agregado. Essa valori-
zação se dará, especialmente, entre a população de 
baixa renda. (www.mizumo.com.br)

Residências com esgotamento sanitário valem 18% mais
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A Sabesp trabalha 
para oferecer 300%

Levamos saúde e qualidade de vida a 364 municípios de São Paulo. 

E hoje, 141 já são beneficiados com 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado

e 100% de esgoto tratado, ou seja, são municípios 300%. Mas a Sabesp não para.

Investe constantemente em novas tecnologias e soluções ambientais para

universalizar seus serviços nos outros 223 municípios e atender seus

clientes sempre com mais qualidade. Haja fôlego, mas o resultado vale a pena.  

Sabesp. A vida tratada com respeito.

100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. 


