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Editorial

As companhias estaduais de 
saneamento e o futuro do setor

A partir de agora, a Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe) tem nova diretoria, eleita em 
reunião plenária realizada em Recife. Essa diretoria, com as companhias de saneamento associadas, encontrará uma 
agenda repleta de temas de interesse do setor: implementar a política de  saneamento nos estados, ampliar a cobertura 
do  abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos, atender a um novo conjunto de regras que irá regula-
mentar o setor, como diversificar as fontes de recursos para a universalização dos serviços, apoio à melhoria da gestão 
das empresas, buscar a isonomia com outras áreas da economia que conseguiram a redução dos tributos do PIS/Cofins, 
simplificar os procedimentos para acesso e desembolso dos recursos visando a antecipar as metas de universalização 
dos serviços, bem como adequar os procedimentos estabelecidos pela Lei 11.445/07, envolvendo a formalização dos 
contratos, a regulação, os planos de  saneamento, entre outros.

É uma tarefa árdua e toda a diretoria e associadas da Aesbe estão conscientes da importância do trabalho conjunto 
que deverá ser feito para o atingimento desses objetivos. Na realidade, as ações que serão desenvolvidas serão em 
complementação aos trabalhos realizados pela diretoria anterior da Aesbe, que teve como presidente Abelardo de 
Oliveira Filho.

Mesmo com essa agenda ampla e diversificada, é importante frisar que as ações da Aesbe e de suas associadas es-
tão focadas na universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, condição fundamen-
tal para que a população brasileira possa aspirar a um futuro digno e com melhor qualidade de vida.

Este número da revista Sanear, veículo de divulgação do setor e das atividades que envolvem a Aesbe e suas associa-
das, destaca alguns temas que vêm sendo tratados pela entidade ao longo desses últimos anos, em especial, a desonera-
ção do PIS/Cofins. Em artigos e trabalhos de diversos consultores e especialistas no tema, a Sanear apresenta algumas 
questões de forte impacto para a universalização dos serviços. Está bem claro o porquê de o setor de saneamento estar 
fazendo esse pleito e onde os recursos poderão ser empregados com mais eficácia. Esta edição mostra, também, que, 
além da desoneração, é preciso que o país tenha como meta o aumento de políticas públicas sociais, sobretudo para an-
tecipar a universalização, até porque o saneamento é uma causa nacional que não envolve apenas estados, 
municípios e o governo federal: é uma causa da sociedade!

A nova diretoria da Aesbe está empenhada em melhor divulgar o setor em que atua, em especial o trabalho das 
companhias estaduais de saneamento, que atendem a mais de 75% da população urbana, e que vem mudando a 
“cara” do Brasil. No quesito abastecimento público, por exemplo, os números mostram que houve um 
avanço significativo no atendimento da população urbana em 2010. E, no tocante ao esgotamento 
sanitário, saímos de 43,6% (2008) para chegar a 52,5%, em 2010. E isso sem mencionar os dados de 
2011, que já se encontram em rigorosa fase de compilação para ser divulgados pela Aesbe, em breve.

Por fim, é importante destacar que, mesmo sendo arrojada a meta de universalizar os servi-
ços de saneamento, existe o compromisso de todas as associadas de se esforçarem para ante-
cipar a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário, prevista para 2035. É 
uma meta ambiciosa, mas, com o comprometimento de todos, é possível que seja alcançada.

Boa leitura!

 José Carlos Barbosa        
 Diretor-presidente da Aesbe
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Quando recebi a revista Sanear (edição nº 17 – março/12) fiquei positi-
vamente surpreso com a caça da publicação. Nem precisei ler o conteúdo 
para saber que se tratava de uma referência ao grave problema que já 
começamos a enfrentar que são a escassez de água e a necessidade de 
produzir alimentos para atender a todos os habitantes do planeta. Ainda 
bem que existem inúmeros estudos tratando do tema e, por conseguinte, 
apresentando alternativas de baixo custo ambiental para solucionar a 
questão acima. Portanto, parabéns à editoria da revista Sanear pela exce-
lente reportagem e pela criatividade em apresentar o assunto de forma tão 
exata e imparcial.

Marcello Vilares Painckow
Economista – João Pessoa – PB

Participei de um evento na esfera federal e me chamou a atenção o ter-
mo “água como patrimônio cultural” e gostaria de ver esse assunto tratado 
na revista Sanear, pois acredito que é um tema diferenciado e que desper-
tará a atenção de muitos leitores. 

Ana Júlya Valim
Acadêmica de Engenharia Ambiental – Brasília - DF 

Prezada Ana Júlya, nós da revista Sanear, agradecemos pelo envio da 
sugestão de pauta e produziremos um material com esse tema. Aproveite 
para divulgar a revista em seu círculo de amizades, desta forma, podere-
mos enriquecer muito mais o conteúdo entregue aos leitores.

O Editor.
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O presidente da Empresa de Sanea-
mento de Mato Grosso do Sul S.A. 

(Sanesul), José Carlos Barbosa, foi eleito 
o nnovo presidente da Aesbe. A eleição 
ocorreu na segunda reunião ordinária 
do conselho da associação, no dia 25 de 
maio, em Recife (PE). Ao assumir, Bar-
bosa informou que a entidade continuará 
na luta pela universalização dos serviços 
e na desoneração do setor, em especial 
do PIS/Cofins, como nova fonte de recur-
sos para reinversão na ampliação dos 
serviços. Além disso, o novo presidente 
almeja, ainda, integrar as associadas, de 
forma que sejam parceiras nas ações de 
melhoria da gestão dos serviços de água 
e esgoto. Em sua primeira entrevista 
como presidente, José Carlos Barbosa 
anunciou que a Aesbe continuará bus-
cando informação com qualidade, de for-
ma a mostrar as realizações do setor de 
saneamento. Veja o que ele disse sobre 
esse assunto e, ainda, sobre questões 
como titularidade, PIS/Cofins e disponi-
bilidade de recursos para o setor.

Por que a Aesbe insiste na desone-
ração do setor (PIS/Cofins)?

Barbosa: A desoneração fiscal que 
a Aesbe pleiteia vai além do PIS/Cofins. 
Ela também aponta para a redução ou 
isenção do ICMS sobre as contas de 
energia e também redução nas tarifas de 
energia elétrica para o setor, que é um 
dos maiores componentes de custo. Nós 
insistimos no PIS/Cofins por ser a mais 
impactante e urgente. O setor precisa 

de investimentos. Obviamente, a rea-
lidade nacional demonstra que se nós 
evoluímos a partir da década de 1970, na 
questão da água, atingindo praticamen-
te a universalidade desse serviço em boa 
parte dos estados, com bom índice de 
satisfação, o mesmo não aconteceu para 
os serviços de coleta e tratamento de es-
gotos. Nós temos necessidade de altos 
investimentos em saneamento, tendo 
em vista o dinamismo das cidades, com o 
elevado crescimento das áreas urbanas, 
exigindo altos investimentos em novas 
obras, além de manutenção dos siste-
mas existentes.

Os estudos demonstram que o 
valor que as companhias desembol-

sam para pagar somente o PIS/Cofins 
ultrapassa o montante de R$ 2 bilhões 
por ano, o que não se justifica diante 
da imensa necessidade de investi-
mento no setor.

O governo federal tem desonerado 
muitos setores, como mais recente-
mente o  automotivo, mas não acre-
ditamos que nenhum deles tenha a 
importância que o saneamento tem 
para a qualidade de vida da população e 
principalmente como agente preventivo 
de saúde pública. Portanto, a luta pela 
desoneração é justa, mas não deve ser 
só das companhias, deve ser dos gover-
nos estaduais e municipais, da classe 
política e de toda a sociedade.

Meta principal do novo presidente da Aesbe é 
antecipar a universalização do saneamento 
Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (Aesbe)  

tem novo presidente, para o mandato 2012/2014

Entrevista
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Se a desoneração ocorrer, onde e 
como as companhias pretendem in-
vestir o dinheiro do PIS/Cofins?

Barbosa: Nós estamos bastante es-
perançosos de que o PIS/COFINS irá cair, 
pois se trata de compromisso de campa-
nha da presidente Dilma, e agora temos 
um forte aliado que é o ministro das Cida-
des, Aguinaldo Ribeiro, que já fez chegar 
ao Ministério da Fazenda o interesse 
da sua pasta na desoneração tributária 
das empresas de saneamento. Esse é o 
grande debate que estamos estabele-
cendo no âmbito da Aesbe. O modelo tem 
de ser discutido com o governo federal e 
os agentes envolvidos. há algumas pro-
postas em análise, mas tudo deverá ser 
minuciosamente discutido.

 É importante frisar que, nesse mo-
delo que será construído, almeja-se 

que os recursos sejam destinados a no-
vos investimentos em infraestrutura de 
água e esgoto. Penso que engessar não 
seja um bom mecanismo. Não pode-
mos, por exemplo, criar mais um fundo, 
para colocar todo o dinheiro do PIS/Co-
fins e, só depois, discutir a forma de ter 
acesso a ele. Essa não é a solução.

 
Como o senhor vê a realização de 

PPPs no setor de saneamento?

Barbosa: Apesar de a Lei 11.079, que 
instituiu as PPPs, ter sido aprovada em 
dezembro de 2004, ainda são poucas 
as experiências de empreendimentos 
realizados pelo modelo, mas o número 
deve avançar nos próximos anos. Se não 
temos recursos públicos para, sozinhos, 
bancar os investimentos necessários 
para a universalização do saneamento, 

nada mais útil do que aproveitar o in-
vestimento privado. Vejo o setor privado 
trazendo investimentos para o sanea-
mento, e não tirando nossos recursos. 
Entendo que elas caberiam muito bem 
como um instrumento complementar 
para a universalização dos serviços de 
saneamento básico, em especial no es-
gotamento sanitário, área que necessita 
de maior aporte de recursos. Então, uma 
PPP, quando é equilibrada, transparente 
e compromissada com a causa, certa-
mente é muito bem-vinda.

Faltam recursos para o setor ou 
isso é um mito?

Barbosa: Na verdade o setor ficou 
em estado de letargia por muitos anos. 
A capacidade dos agentes ficou limi-
tada, o que significa falta de empresas 

Entrevista



projetistas, setor produtivo carente e 
construtores com pouca qualificação. 
O setor foi todo desarticulado. Agora 
estamos em um processo de recons-
trução e precisamos aprimorar nossas 
bases, com bons projetos e, a partir daí, 
encontrar boas empresas para execu-
tá-los e, obviamente, ter recursos.

 O saneamento é um setor que traba-
lha com planejamento de longo prazo e a 
situação atual do saneamento brasileiro 
é o resultado de um somatório de obstá-
culos, em que faltam bons projetos, difi-
culdade na execução das obras e, ainda, 
carência de recursos. O que precisamos 
é equilibrar essa balança, ou seja, ter re-
cursos suficientes e continuados e cele-
ridade na execução dos projetos e obras.  

Sim, ainda faltam recursos para o 
setor.  Estudos da ONu-Água mostram 
que o investimento para saneamento 
no Brasil cobre entre 50 e 75% do ne-
cessário, portanto, insuficientes para 
atender às necessidades do setor, con-
siderando a meta de reduzir pela meta-
de, até 2015, a proporção da população 
sem acesso permanente a esgotamen-
to sanitário, como prevê o 7º Objetivo 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

 O que o senhor diria aos que dizem 
que as companhias estaduais não têm 
uma boa gestão?

Barbosa: Quem diz isso não conhece 
o setor. O que ocorre com obras de sa-
neamento é que o resultado demora a 
acontecer. há obras que levam anos para 
serem concluídas e começarem a operar.

 O conjunto de obras realizado hoje, 
em todo o país, seja com recursos dis-
ponibilizados pelos governos federal, 
estadual ou municipal, ou recursos 
das próprias companhias, respondem 
exatamente o contrário do que alguns 
afirmam: que não temos uma boa ges-
tão ou capacidade para trabalhar.

 Somos eficientes! E mais: somos nós, 
as companhias estaduais, que estamos 
mudando o perfil do saneamento básico 
no Brasil. Porque quando se pensa em 
saneamento, não podemos pensar ape-
nas nas cidades com mais de 150 mil habi-
tantes que aparecem na maioria das es-
tatísticas. A grande parte dos municípios 
brasileiros tem menos de 50 mil pessoas 
e é exatamente nesses municípios que 
as companhias estaduais se fazem mais 
presentes, não só para levar água tratada 
ou coletar e tratar esgoto, mas para pro-
mover saúde e qualidade de vida.

 Se fizéssemos uma radiografia do 
país, seria fácil mostrar que são exata-
mente as ações das nossas associadas 
que mudam o Brasil.

De que forma o senhor espera inte-
grar ainda mais as associadas?

Barbosa: Dialogando, reunindo-
-nos, conversando e mostrando que a 
Aesbe é o fórum de discussão do sane-
amento no Brasil; trazendo os presi-
dentes, diretores e técnicos das com-
panhias para dentro da Aesbe, com a 
finalidade de discutir nossos acertos e 
fragilidades e nos ajudar mutuamente. 

 Nós somos companhias estaduais 
e, portanto, estamos remando dentro 
de um mesmo barco. Quando tivermos 
essa percepção de que a realidade não é 
a estadual, mas a brasileira, e que precisa 
ser mudada como um todo, quebraremos 
o paradigma de que, em determinadas 
regiões, o saneamento cresce a passos 
largos e, em outras, caminha a passos 
muito lentos. O papel da Aesbe é mostrar 
que estamos numa causa comum.

 
O senhor acredita que o Plansab é 

um instrumento prático?

Barbosa: O Plansab, como todo 
instrumento de planejamento, traça 

cenários macroeconômicos e tam-
bém trata das demandas e dos re-
cursos para atingir a universalização 
em 20 anos. É de grande importância 
também porque teve a participação 
popular em diversas audiências pú-
blicas com a presença ativa da Aesbe. 
O documento apresenta avanços 
importantes, porém, ainda existem 
lacunas que devem ser mais bem dis-
cutidas.

 
Quais os pilares de sua gestão 

frente à Aesbe?

Barbosa: São quatro:
Informação: reunir informação de 

qualidade, ter os números atualizados 
sobre o que estamos fazendo em cada 
estado. Faremos de tudo para que a 
transparência seja o foco da nossa co-
municação, e que os dados e informa-
ções da Aesbe expressem a realidade 
de cada uma de suas associadas, e 
seus indicadores sejam fonte segura 
de pesquisas de universidades, insti-
tutos e outros segmentos interessa-
dos no setor;

Desoneração Fiscal: atacar as 
questões estruturantes como a de-
soneração fiscal, aumentando, dessa 
forma, os recursos para o setor, me-
lhorando a eficiência e qualidade das 
obras e projetos;

Melhoria da eficiência: promover 
o intercâmbio entre as companhias, 
objetivando fazer com que as mais 
eficientes possam transferir tecno-
logia e experiência às associadas, 
melhorando a qualidade na gestão, 
projetos e obras;

Recursos: garantir junto ao governo 
federal a disponibilidade de recursos 
tanto do OGu quanto financiados, vi-
sando à universalidade dos serviços de 
água e esgotamento sanitário previstos 
no Plansab.

Entrevista
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Artigo

Objetivando a necessidade de bus-
car uma melhor qualidade nos 

resultados do tratamento das águas 
residuárias lançadas nos cursos das 
águas, uma menor complexidade ope-
racional e espaços físicos menores do 
que os da ETE convencional, direcio-
nou-se este trabalho para análise dos 
resultados do tratamento secundário 
pelo processo de lodo ativado, aplicado 
ao esgoto doméstico e industrial.

Os ecossistemas aquáticos pos-
suem funções ambientais de indis-
cutível valor. Neles o nutriente é 
reciclado, a água é purificada, as en-
chentes são atenuadas, os fluxos das 
águas são conservados e ampliados, 
os lençóis freáticos são recarrega-
dos, além de asseguram o abasteci-
mento de água para as vidas vegetal, 
animal e humana. O rápido aumento 
populacional e os intensos desen-
volvimentos industrial, comercial 
e agrícola ocasionaram a poluição 

Processo de tratamento de 
esgoto por meio de lodo ativado
helaine Lima Delboni*

dos recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos por fertil izantes, 
pesticidas, inseticidas, óleos, perco-
lados tóxicos de aterros sanitários, 
enfim, por uma enorme variedade de 
efluentes industriais e domésticos. 
(Vazoller, 1999).

Além dos esgotos domésticos, 
incluindo residências, instituições 
e comércio, águas de infiltração e 
as indústrias químicas contribuem 
para uma grande parte da carga de 
poluentes lançada no meio ambiente. 

Os efluentes dessas indústrias 
químicas variam quantitativamente 
e qualitativamente, dependendo do 
tipo de produto fabricado e dos pro-
cessos utilizados. Essas indústrias 
geram efluentes altamente comple-
xos, que apresentam dificuldades 
para o seu adequado tratamento. há, 
portanto, necessidade de se buscar 
técnicas de tratamento eficientes, 
que assegurem que os efluentes tra-

tados não provoquem impactos que 
degradem o meio ambiente.

O Tratamento Convencional dos 
Efluentes ou dos Esgotos, que con-
siste na remoção de matérias or-
gânicas ,  inorgânicas  e  micror-
ganismos patogênicos –  que se 
encontram dissolvidos e em suspen-
são na água – utiliza procedimentos 
de remoção por processos físicos 
químicos e biológicos.

Os tipos de processos e a sua 
sequência constituem os sistemas 
de tratamento que devem ser sele-
cionados adequadamente a fim de 
que possam atingir os seus objeti-
vos dentro da eficiência de remo-
ção desejada.

O grau de remoção dos poluentes 
no tratamento, de forma a adequar 
o lançamento a uma qualidade de-
sejada ou ao padrão de qualidade de 
exigência vigente, está associado 
aos conceitos de nível do tratamento 
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e de sua eficiência. O tratamento de 
esgoto é classificado por meio dos 
seguintes níveis:

1. Tratamento preliminar: re-
presenta a retirada dos sólidos 
em grades e das areias.

2. Tratamento primário: repre-
senta a retirada dos sólidos em 
suspensão sedimentáveis.

3. Tratamento secundário: re-
presenta a retirada dos sólidos 
em suspensão e parte dos sóli-
dos filtráveis.

4. Tratamento terciário: repre-
senta a retirada de nitrogênio e 
fósforo.

 Nos três primeiros níveis de tra-
tamento, a DBO é removida em pro-
gressão crescente. O tratamento 
preliminar objetiva apenas a remoção 
dos sólidos grosseiros, enquanto o 
tratamento primário visa à remoção 
de sólidos sedimentáveis e parte da 
matéria orgânica. Em ambos predo-
minam os mecanismos físicos de re-
moção de poluentes. Já no tratamen-
to secundário, em que predominam 
mecanismos biológicos, o objetivo é 
principalmente a remoção de maté-
rias orgânicas e eventualmente nu-
trientes (nitrogênio e fósforo). O tra-
tamento terciário, bastante raro no 
Brasil, objetiva a remoção de poluen-
tes específicos (usualmente tóxicos 
ou compostos não biodegradáveis) 
ou, ainda, a remoção complementar 
de poluentes não suficientemente 
removidos no tratamento secundário. 

 O Tratamento de Esgoto pelo 
Processo de Lodo Ativado é o prin-
cípio da microbiologia no tratamento 
de esgotos, como o próprio nome 
indica, e ocorre inteiramente por 
mecanismos biológicos. Esses pro-
cessos biológicos reproduzem, de 
certa maneira, o processo natural 

que ocorre em um corpo d’água, a 
matéria orgânica é convertida em 
produtos mineralizados, inertes por 
mecanismos puramente naturais, 
caracterizando o assim chamado fe-
nômeno da autodepuração. Em uma 
estação de tratamento de esgotos os 
mesmos fenômenos básicos ocor-
rem, mas a diferença é que há em 
paralelo a introdução da tecnologia. 
Essa tecnologia tem como objetivo 
fazer com que o processo de depu-
ração se desenvolva em condições 
controladas e eficientes (solução 
mais compacta).

Os principais organismos envol-
vidos no tratamento dos esgotos são 
as bactérias, protozoários, fungos, 
algas e vermes. A proliferação de 
vida biológica, mantida e fomentada 
a partir do farto alimento fornecido 
pelo esgoto, bem como pelo oxigênio 
necessário à sua sobrevivência, de-
nomina-se ativação do lodo. A com-
binação harmônica das variáveis, 
alimento e microrganismos, garante 
a eficácia do processo.

A quantificação da vida biológica 
efetua-se a partir do nível dos só-
lidos em suspensão voláteis (Ssv). 
Objetivos: estabilização da matéria 
orgânica, aumento da população 
bacteriana, aumento da retirada do 
lodo excedente.

 
Contato e Estabilização: aprovei-

tam-se da capacidade de absorção 
dos lodos previamente ativados. São 
2 etapas:

O contato: O efluente do decanta-
dor primário mistura-se com o lodo 
ativado no tanque de contato. A ma-
téria orgânica dissolvida e a matéria 
orgânica coloidal integram-se ao 
floco ativado. Essa é a fase do contato 
ou de absorção da matéria orgânica 

no lodo ativado. Isso ocorre em 30 a 
90 minutos.

A estabilização: A mistura alcan-
çada no contato é submetida a uma 
sedimentação no decantador secun-
dário. O lodo retirado do decantador 
secundário tem dois caminhos: o 
descarte ou o tanque de estabilização.

No tanque de estabilização, a ma-
téria orgânica absorvida e integrada 
aos flocos decantados é oxidada e as-
similada. Para tanto, a unidade exige 
uma abundante aeração durante um 
período que varia de 3 a 5 horas.

O benefício principal dessa mo-
dalidade é a economia no porte das 
estruturas e exigência de aeração. 
Muitas ETEs, operando no limite 
da sua capacidade com o processo 
convencional, optam por reformar as 
unidades existentes, para dar lugar 
à modalidade de Contato e Estabili-
zação, aumentando sua capacidade 
a um custo relativamente pequeno. 
Entretanto, há redução de eficiência 
na remoção de DBO.

Aeração prolongada: participa 
do metabolismo endógeno: bactérias 
metabolizam seu próprio protoplas-
ma toda vez que falta alimento ex-
terno, ou seja, quando a relação F/M 
estiver muito baixa (pouca matéria 
orgânica e muitas bactérias).

Essa modalidade tem reator bio-
lógico para carga menor, prolongado 
tempo de detenção e, por isso, abun-
dante aeração.

O principal benefício é a possibi-
lidade de alcançar a estabilização da 
matéria orgânica sem a participação 
do decantador primário e do digestor 
anaeróbio.

Vantagens:
•	 Suprime-se o decantador pri-

mário;
•	 Suprime-se a estação elevató-
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ria de lodo bruto (bombas, me-
dição, controles hidráulicos e 
elétricos, etc.);

•	 Suprime-se o digestor anae-
róbio (bombas de recirculação 
do lodo, agitadores de lodo, 
compressores do gás, com-
plexo de proteção e segurança 
do gás, complexo para queima 
do gás, complexo para avalia-
ção do sobrenadante, etc.);

•	 Suprime-se a estação elevató-
ria de lodo digerido;

•	 Suas características têm res-
tringido seu uso para sistemas 
de pequeno porte.

Desvantagens:
•	 Volume maior para o tanque 

de aeração (aproximadamente 
3 vezes superior às outras mo-
dalidades);

•	 Volume maior para o decan-
tador final (único), com área 
exigida maior que o dobro;

•	 Acréscimo no suprimento de 
ar: 2,5 vezes mais;

•	 Operação mais delicada que 
nos outros modelos.

Concluindo, o principal efeito eco-
lógico da poluição orgânica em curso 
d’água é o decréscimo dos teores de 
oxigênio dissolvido, devido ao acrés-
cimo da matéria orgânica presente 
nas águas residuárias.

Como processo de tratamento 
das águas residuárias, utiliza-se o 
processo secundário de tratamento 
por lodo ativado, em que os micror-
ganismos realizam o processo me-
tabólico, conduzindo à estabilização 
da matéria orgânica, provenientes da 
contribuição de resíduos de esgotos 
residencial e industrial.

O processo de lodo ativado é cons-
tituído basicamente por bactérias e 

protozoários, denominados de massa 
microbiana, envolvidos em um pro-
cesso aeróbio. Outros organismos, 
como fungos e rotíferos, podem ser 
eventualmente encontrados nesse 
processo, porém a sua importância é 
relativamente menor.

O crescimento dessa biomassa 
é disperso no meio l iquido,  sem 
nenhuma estrutura de sustenta-
ção.  Apesar dessa estrutura de 
crescimento, esses organismos se 
concentram formando uma unidade 
estrutural mais ampla: os flocos. Es-
ses flocos por simples mecanismos 
físicos são capazes de ser separa-
dos do líquido e de se sedimenta-
rem, agregados à matéria orgânica, 
essa sedimentação permite que o 
efluente final saia clarificado, com 
reduzidas concentrações de matéria 
orgânica em suspensão. 

R e a l i z a n d o  e s t u d o s  e m  u m 
efluente de uma indústria química, 
que se caracteriza pela composição 
química complexa, alta salinidade, 
elevada temperatura e toxicidade, 
foram monitorados vários dados das 
amostras, depois de serem submeti-
das às variáveis operacionais, como 
a retenção hidráulica e temperatura. 

Helaine Lima Delboni
Engenheira Civil, Sanitarista e 
Ambientalista
Crea-MG 83971/D
delbonieng@yahoo.com.br

Foi observado ainda, que o despejo 
dessa indústria química, com a adi-
ção de carvão ativado no processo de 
tratamento por lodo ativado combi-
nado com o TRh e a temperatura ade-
quada, atingiu um resultado acima 
dos padrões estipulados pela norma 
para o seu descarte. 
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Trabalho da AESBE mostra que o 
País só tem a ganhar com a desoneração 
tributária dos serviços de saneamento
Segundo a pesquisa, desenvolvida com dados de 2008, a isenção de PIS/Cofins seria suficiente para 

financiar R$ 36 bilhões, durante 20 anos, correspondendo a quase 15% do total dos investimentos para 

ampliação dos serviços de saneamento

Texto e fotos: Aurélio Prado

A arrecadação brasileira seria pou-
co afetada caso o governo federal 

resolvesse deixar de tributar com PIS/
Pasep e Cofins as empresas estaduais 
de saneamento. Essa afirmação é do 
economista Raul Velloso e faz parte do 
documento “Impacto da carga tributária 
sobre o setor de saneamento, em espe-
cial PIS/Cofins”, elaborado para a Asso-
ciação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais (Aesbe).

Raul Velloso, economista com larga 
experiência no governo e especialista em 
finanças públicas, utiliza uma linguagem 
bem clara e embasa em números as 
justificativas de seu argumento. Primei-
ramente, o documento apresenta um 
questionamento sobre a relevância da 
receita de PIS/Pasep e Cofins gerada pelo 
setor de saneamento básico para efeito 
de geração de resultado primário e con-
trole da dívida pública.

Segundo o documento, o Sistema 
Nacional de Informações sobre Sane-
amento (SNIS) indica que em 2008, ano 
mais recente com informações dispo-
níveis, o setor pagou R$ 1,98 bilhão em 
tributos considerados como despesa de 
exploração, entre os quais estão o PIS/
Pasep e a Cofins. Os outros tributos in-
cluídos nessa rubrica são: IPVA, CPMF, 
IPTu, ISS, contribuições sindicais e taxas 
de serviços públicos. “E por não dispor 
do valor pago exclusivamente em PIS/
Pasep e Cofins, trabalharemos com a 
hipótese (desfavorável à nossa argu-
mentação) de que esses tributos repre-
sentam 90% desse total, ou seja: R$ 1,8 
bilhão”, comentou o economista. 

De acordo com a Receita Federal, a ar-
recadação total de PIS/Pasep e Cofins em 
2008 atingiu R$ 155,9 bilhões. Portanto, o 
setor de saneamento contribuiu com mero 
1,15% da arrecadação total desses tributos. 

Se compararmos o valor pago pelo setor 
com o total da arrecadação federal (que em 
2008 somou 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”, considerou Velloso.

Outra pergunta relevante, também 
presente no relatório, é: “Estaria o Brasil 
passando por uma crise da dívida pública, 
a ponto de precisar tributar todo e qual-
quer setor da economia, sujeitando-se a 
forte impacto adverso da tributação sobre 
o bem-estar da população?” “Certamen-
te, não”, é a resposta do economista.

Para Raul Velloso, se estivéssemos 
em situação similar à do segundo se-
mestre de 2002, quando a dívida líquida 
do setor público superou 60% do PIB, 
então não haveria dúvida de que o bem-
estar da nação dependeria de um forte 
esforço de arrecadação. Entrar em um 

PIS/Cofins

Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro (centro) recebendo a então diretoria da Aesbe, composta por: (na 
direita) Antonio Braga, presidente da Cosanpa e Abelardo de Oliveira, presidente da Embasa; (na esquerda) 

Roberto Tavares, presidente da Compesa, além de Walder Suriani, superintendente executivo.
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processo de moratória da dívida pública 
induziria o país ao colapso econômi-
co, que levaria a muitos anos de baixo 
crescimento. Nessa situação, a medida 
correta seria, de fato, tributar toda e 
qualquer atividade econômica, para re-
compor as receitas e garantir a solvência 
e liquidez da dívida. Trata-se de uma 
situação similar à que vivem hoje alguns 
países da zona do EuRO, como Grécia, 
Espanha, Portugal e Irlanda.

O caso do Brasil, atualmente, é bas-
tante confortável, tanto no nível quanto na 
trajetória da dívida líquida do setor públi-
co como proporção do PIB: a dívida líquida 
do governo federal equivalia, em julho de 
2011, a 28,5% do PIB, e a do setor público 
consolidado (que inclui estados, municí-
pios e empresas estatais) somava 39,4%.

Então, diante dessa contextualização, 
qual seria o impacto sobre essa trajetória 
de uma desoneração radical do setor de 
saneamento, que representasse uma 
redução de R$ 1,8 bilhão na receita do 
governo federal? Em tal cenário, o supe-
rávit primário cairia de 1,50% para 1,49% 
do PIB: uma mudança praticamente 
imperceptível, que deixaria inalterado o 
resultado das contas do governo.

Em suma, o argumento de que não 
é possível desonerar o PIS/Pasep e Co-
fins do setor de saneamento para evitar 
riscos de elevação da dívida pública não 
se sustenta, tanto devido à trajetória be-
nigna da dívida nos últimos anos, quanto 
pela irrelevância da receita gerada por 
essa tributação em comparação aos 
valores globais de receita, superávit pri-
mário e dívida pública.

Deve-se notar, ainda, que a avaliação 
quantitativa acima apresentada aplica-
se a uma avaliação de curto prazo, que 
toma como certa a taxa de crescimento 
da economia. Ocorre que, como sabido, 
os investimentos (públicos e privados) 
são importantes propulsores do cresci-
mento econômico. Se a taxa de investi-

mento de uma economia cresce de forma 
consistente, o seu potencial de cresci-
mento econômico também se amplia.

É para trazer à dinâmica da dívida pú-
blica o benefício do crescimento econô-
mico que o governo federal adota, desde 
2005 (primeiro com o PPI e depois com o 
PAC), a prática de abater parte dos inves-
timentos públicos da meta de superávit 
primário. Preservar os investimentos e 
concentrar o ajuste fiscal nos gastos de 
custeio é benéfico no longo prazo, pois 
evita que o ajuste fiscal de curto prazo 
restrinja a capacidade de crescimento 
no longo prazo. Para 2012, a LDO prevê a 
possibilidade de abatimento da meta de 
superávit primário de nada menos que 
R$ 40,6 bilhões em investimentos no âm-
bito do PAC.

A mesma lógica se aplica à deso-
neração do setor de saneamento. É 
preciso, por meio da redução desse peso 
tributário, aumentar a capacidade de 
investimento das prestadoras de serviço 
de saneamento. 

Tal desoneração terá impacto positi-
vo direto sobre a taxa de investimento das 
empresas prestadoras de serviços, além 
de afetar o crescimento econômico de 
longo prazo por via indireta (aumento da 
produtividade dos trabalhadores, redu-
ção de custos das empresas com licen-
ças médicas, redução de gasto público 
em saúde, aumento do aproveitamento 
escolar e melhor qualificação da mão de 
obra do futuro, etc.).

De acordo com o Plano Nacional 
de Saneamento Básico (Plansab), os 
investimentos necessários entre 2011 e 
2030 são de mais de R$ 300 bilhões para 
garantir a universalização do acesso ao 
saneamento. A isenção de PIS/Cofins se-
ria suficiente para financiar R$ 36 bilhões 
(R$ 1,8 bilhão por ano), ou seja, 13% do 
total dos investimentos.

Números estimados pela Fundação 
Getúlio Vargas, referentes somente ao 

esgotamento sanitário, concluíram que 
os benefícios econômicos da expansão 
do saneamento brasileiro gerariam as 
seguintes externalidades positivas:

•	 Redução de 25% no número de 
internações e de 65% na morta-
lidade decorrentes de infecções 
gastrintestinais;

•	 Diferença de 30% no aproveita-
mento escolar entre crianças 
que têm e não têm acesso aos 
serviços de saneamento básico;

•	 Economia de R$ 42 milhões ao 
ano apenas com as internações 
que seriam evitadas, não se 
computando nesse valor as eco-
nomias decorrentes da redução 
de aquisição de medicamentos e 
das despesas para ir e retornar à 
consulta médica;

•	 Criação de 120 mil novos postos 
de trabalho no setor turístico, 
gerando um aumento de R$ 1,9 
bilhão no PIB do setor e uma 
massa de salários da ordem de 
R$ 935 milhões, sendo mais da 
metade desses empregos na 
região Nordeste;

•	 Valorização média de 18% 
dos imóveis que passarem a 
contar com acesso à rede de 
saneamento.

E ainda: a universalização do acesso 
ao saneamento poderia levar a um be-
nefício de R$ 423 bilhões em 10 anos. A 
parcela de 14% desse total corresponde 
a R$ 58 bilhões. “Ou seja, a isenção de 
PIS/Cofins, que totalizaria R$ 36 bilhões 
ao longo de 20 anos, é capaz de gerar 
benefícios, somente nos primeiros dez 
anos, estimados em R$ 58 bilhões. Se 
considerarmos a distribuição dos gastos 
e benefícios ao longo do tempo, se a cada 
R$ 1,8 bilhão investido em um ano gerar 
receita de R$ 290 milhões durante os 

PIS/Cofins
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dez anos subsequentes, a taxa interna de 
retorno desse investimento será de 9,7% 
ao ano”, enfatizou o economista, dizendo 
que esse é um retorno muito superior à 
taxa de juros real da economia, que está 
entre 5% e 6% ao ano, tendo em vista a 
taxa Selic de 12% e uma inflação espera-
da entre 6% e 7%.

Estudo - O estudo “Impacto da carga 
tributária sobre o setor de saneamento, 
em especial PIS/Cofins”, elaborado para a 
Associação das Empresas de Saneamen-
to Básico Estaduais (Aesbe), com base em 
dados de 2008, tem por objetivo analisar 
o impacto da carga tributária imposta ao 
setor de saneamento e suas consequên-
cias sobre a capacidade de expansão da 
rede de fornecimento de água e de coleta 
e tratamento de esgoto. Em especial, 
analisa-se a tributação pela Cofins e pelo 
PIS/Pasep que, em decorrência de altera-
ção do método de cálculo e de alíquotas, 
representou substancial aumento da 
carga tributária a partir de 2003.

Ministério das Cidades - O ministro 
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, recebeu, 
no início de março do ano em curso, a 
diretoria da Aesbe, representada pelo 
então diretor-presidente da Associação, 
Abelardo de Oliveira Filho, acompanhado 
dos vice-presidentes Roberto Tavares e 
Antônio Braga, além do superintendente 
executivo, Walder Suriani. Na ocasião, 
foi entregue ao ministro um conjunto 
de propostazs para avanço do setor de 
saneamento no país. Os diretores da 
Aesbe aproveitaram a oportunidade para 
defender diversos pleitos da Associação 
junto ao Ministério das Cidades, além de 
reforçar o seu apoio no desenvolvimento 
de trabalhos de interesse comum.

O presidente da Aesbe enfatizou a 
necessidade de serem redirecionados 
os tributos do PIS/Cofins para a am-
pliação dos serviços de abastecimento 

Em abril, o secretário 
executivo do Ministério da 
Fazenda, Nelson henrique 
Barbosa Filho, recebeu 
membros da diretoria da 
Aesbe, numa reunião con-
junta com sua equipe técnica 
para falar sobre a desone-
ração do saneamento. Na 
ocasião, o presidente da 
Aesbe, Abelardo de Oliveira 
Filho, fez uma retrospectiva 
do trabalho da entidade, em 
direção à superação dos 
desafios da universalização 
dos serviços de água e 
esgoto. “De acordo 
com o que foi dito 
pelo secretário, 
há estudos em fase 
de preparação e que 
serão apresentados à 

Presidência da República”, 
comentou Abelardo.
Em meados de maio, foi a 
vez da ministra do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior, afirmar que 
sabe que a desoneração do 
setor de saneamento é uma 
das promessas de campanha 
da presidente Dilma Rous-
seff e que apoia esse com-
promisso. “Isso mostra que 
nosso pedido de desonera-
ção tem permeado os diver-
sos organismos do governo 

federal. Acredito 
que, em breve, 
teremos um 

parecer favorá-
vel ao nosso pleito”, 

comentou o presidente 
da Aesbe.

de água e esgotamento sanitário, en-
fatizando que essa desoneração era 
uma das promessas de campanha da 
presidente Dilma Rousseff. Destacou 
que esse é um pleito antigo do setor de 
saneamento e, caso consiga obter a 
isenção desses dois tributos, ele [Agui-
naldo Ribeiro] terá seu nome marcado 
na história do saneamento do país como 
“o ministro” que fortemente contribuiu 
para a universalização dos serviços de 
saneamento no Brasil.

 O ministro, por sua vez, disse que esse 
assunto já é pauta das discussões técnicas 
entre as equipes do Ministério das Cidades 
e que pretende se posicionar a respeito. 
“A ideia da Aesbe é muito boa e a vemos 
com bons olhos, especialmente pela ime-

diata repercussão que ela trará na área 
da saúde, por exemplo, o que impactará 
diretamente no IDh de muitos municípios 
brasileiros”, enfatizou Aguinaldo Ribeiro.

 Para se ter uma ideia do volume 
financeiro gasto pelas companhias de 
saneamento, nos últimos dez anos, mais 
de R$ 12 bilhões foram desembolsados 
pelos operadores de água e esgoto com o 
pagamento do PIS/Cofins. “Esse dinheiro 
que é gasto com esses dois tributos, caso 
seja redirecionado, pode se constituir 
em uma terceira ferramenta de investi-
mento do governo federal, assim como já 
existem os recursos do Orçamento Geral 
da união e as linhas tradicionais de finan-
ciamento”, explicou o vice-presidente da 
Aesbe, Roberto Tavares.

PIS/Cofins
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Necessidades de investimento 
no saneamento básico
Em números absolutos (ref: 2008), 107 milhões de pessoas não têm acesso à rede de esgoto sanitário, 

134 milhões não têm o esgoto de suas casas tratado, 40 milhões estão sem acesso à água tratada e 8 

milhões sem banheiro

O estudo “Impacto da carga tribu-
tária sobre o setor de saneamen-

to, em especial PIS/Cofins”, realizado 
pela empresa ARD Consultores Asso-
ciados e coordenado pelo economista 
Raul Velloso, a pedido da Associa-
ção das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais (Aesbe), também 
aborda o tema: “Necessidades de 
investimento no saneamento básico, 
no Brasil”. Além disso, o relatório 
também discute as possíveis fontes 
para financiar as obras de água e de 
esgotamento sanitário. 

 De acordo com o documento, em 
2008, no Brasil, 81% da população ti-
nha acesso à água tratada. Nas áreas 
urbanas, a cobertura era bem maior, 
de 95%. Já a cobertura de esgoto é bem 
mais limitada: somente 43% da popu-
lação tem acesso à rede. Desse total, 
apenas 35% é tratado. Mesmo nas áre-
as urbanas, onde a cobertura é melhor, 
somente 51% da população é atendida 
por coleta de esgoto. Em números 
absolutos, 107 milhões de pessoas não 
têm acesso à rede de esgoto sanitário, 
134 milhões não têm o esgoto de suas 
casas tratado, 40 milhões estão sem 
acesso à água tratada e 8 milhões, sem 
banheiro.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, esses números colocam o 
Brasil muito aquém de países desen-
volvidos e alguns latino-americanos. 
Para o Chile, por exemplo, no mesmo 

ano de 2008, apenas 1% da população 
não possuía acesso a instalações sani-
tárias mínimas.

Os números escondem uma gran-
de heterogeneidade regional. Como 
pode ser percebida, a cobertura de 
água, que chega a quase 100% nas 
áreas urbanas do Sul e Sudeste, 
limita-se a 72% no Norte. Quanto 
ao esgoto, a cobertura varia de 6% 
no Norte a 67% no Sudeste. Ou seja, 
mesmo a região mais bem atendida 
do país apresenta ainda 
um déficit gigantesco.

Os dados apresenta-
dos acima tornam evi-
dente a necessidade de 
se investir pesadamen-
te na oferta de sanea-
mento básico. Destaca-
-se que, reconhecendo 
a importância do setor, 
a Lei nº 11.445, de 2007, 
conhecida como “Lei do 
Saneamento”, tem com 
princípio fundamental 
a universalização do 
acesso aos serviços. 

Em 2011, a LCA Con-
sultores, atendendo a 
uma demanda da As-
sociação Brasileira 
dos Fabricantes 
de Materiais para 
Saneamento (As-
famas) desenvolveu 

um estudo sobre a necessidade de 
investimento no Brasil. Esse estudo, 
elaborado em conjunto com diversas 
entidades do setor, como ABCE, AB-
CON, ABDIB, Abrelpe, Aesbe, Asfamas, 
Selurb, Sinaenco e Sindesam, produziu 
um documento de consenso intitulado 
“Proposta de Agenda do Setor de Abas-
tecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário, no Brasil (2011-2014)”.

Nesse estudo foram conside-
rados dois cenários para a 

universalização dos 

PIS/Cofins

Sh
u

TT
ER

ST
O

Ck

Número 18 | Junho 2012   |  15



serviços de saneamento. No cenário 
realista, a universalização ocorreria 
em 2030; já no cenário otimista, a uni-
versalização ocorreria em 2025. Entre-
tanto, de 2001 a 2010 foram investidos 
R$ 53,9 bilhões, em valores de 2010. 
Para atingir a meta em 2025, seriam 
necessários outros R$ 300 bilhões, ou 
seja, quase R$ 20 bilhões por ano du-
rante 15 anos. No cenário realista, se-
riam necessários mais R$ 340 bilhões, 
ou R$ 17 bilhões durante 20 anos.

“Trata-se de valores expressivos, 
porém não impossíveis de serem alo-
cados. Se a economia crescer 4% ao 
ano no período, o investimento anual 
corresponderia a uma média de 0,5% 
do PIB, e chegaria a representar so-
mente 0,2% em 2030”, avaliou o eco-
nomista Raul Velloso, que também é 
especialista em contas públicas.

Às vezes e de acordo com cená-
rios analisados, os números para a 
universalização dos serviços de sa-
neamento não guardam uniformidade 
nos diversos estudos apresentados. 
O Ministério das Cidades, por meio do 
Plano Nacional de Saneamento Bási-
co, 2011, apresentou estimativas para 

investimento em água e esgoto, com 
vistas à universalização dos serviços 
até 2030. As projeções do governo 
são bem mais otimistas do que as 
elaboradas pela LCA Consultores. 
Como se pode concluir, mesmo no 
cenário mais otimista projetado pela 
LCA Consultores, a necessidade de 
investimento é quase R$ 30 bilhões 
superior à calculada pelo governo (R$ 
296,5 bilhões ante R$ 262,7 bilhões, 
respectivamente). Como será visto 
a seguir, mesmo considerando os 
números do governo, mais otimistas, 
haverá fortes dificuldades para as 
empresas de saneamento investirem 
a quantidade necessária para atingir a 
meta de universalização até 2030.

No período 2011-2015, o investi-
mento anual deverá ser da ordem de 
R$ 15 bilhões, dos quais cerca de R$ 
10 bilhões terá como fonte os agentes 
federais, e o restante, outros agentes. 
Em 2008 e 2009, anos mais recentes 
para os quais o SNIS disponibiliza in-
formações, o investimento total das 
empresas de saneamento foi, respec-
tivamente, de R$ 5,6 bilhões e de R$ 
5,4 bilhões. Logo, o plano do governo 
implica quase triplicar os investimen-

tos do setor. E de onde viriam os 
recursos?

“ A c r e d i t a -
mos que R$ 10 
bilhões/ano vi-
rão de agentes 

federais, o que 
inclui os re-

cursos não onerosos do Orçamento 
Geral da união (OGu) e créditos de 
instituições financeiras oficiais e de 
apoio. Em relação ao crédito, as prin-
cipais fontes são os recursos do FGTS 
e do FAT, sendo que os recursos do 
FAT são intermediados pelo BNDES”, 
comentou Raul Velloso.

Em 2009 e 2010, o FGTS disponibili-
zou R$ 4,6 bilhões para financiar proje-
tos na área de saneamento. Naqueles 
mesmos anos, o BNDES desembolsou 
R$ 906 milhões e R$ 1,59 bilhão, res-
pectivamente. Assim, em 2010, FGTS e 
FAT disponibilizaram em conjunto R$ 
6,2 bilhões. Partindo da hipótese oti-
mista de que a cessão de recursos não 
onerosos para o saneamento via OGu 
tenha sido de R$ 1 bilhão (de acordo 
com o SNIS, os investimentos com re-
cursos não onerosos em 2008 foi de R$ 
800 milhões), o governo federal teria 
destinado, no total, algo em torno de 
R$ 7,2 bilhões para o setor. Para atingir 
os R$ 10 bilhões previstos no Plansab, 
será necessário um aumento de quase 
40% nos recursos alocados. 

Já o Conselho Curador do FGTS 
definiu, em 9 de novembro de 2010, 
um orçamento de R$ 4,8 bilhões para 
saneamento básico em 2011 e de R$ 5 
bilhões por ano até 2014. Assim, a não 
ser que surjam novas fontes de finan-
ciamento do governo federal, o BNDES 
e o OGu terão de disponibilizar a quase 
totalidade dos outros R$ 5 bilhões, o 
que praticamente dobra os valores 
atuais. Dessa forma, apesar de ser 
possível, para que o governo federal 
possa alocar R$ 10 bilhões/ano para 
o saneamento, será necessária uma 
forte alteração de prioridades. 

Financiamentos - Outra dificulda-
de para que os investimentos atinjam 
R$ 15 bilhões por ano é que os recursos 
efetivamente financiados têm sido in-

PIS/Cofins

Sh
u

TT
ER

ST
O

Ck

16  |  Sanear



feriores aos disponibilizados. Em 2009, 
por exemplo, dos R$ 4,6 bilhões aloca-
dos pelo FGTS para financiar o sanea-
mento básico, somente R$ 3,8 bilhões 
foram efetivamente emprestados.  

uma melhor forma de resolver esse 
problema seria reduzir a tributação do 
setor. Isso reforçaria o caixa das em-
presas, o que por si só amplia a oferta 
de recursos para investir, como melho-
ra sua situação financeira, aumentan-
do sua capacidade de contrair emprés-
timos. “Se há razões para ser cético em 
relação aos R$ 10 bilhões que o governo 
federal irá disponibilizar anualmente 
para investimentos no setor entre 2011 
e 2015, há motivos ainda mais fortes 
para questionar se os demais agentes 
irão dispor dos R$ 5 bilhões adicionais 
previstos no Plano Nacional de Sanea-
mento”, questionou o estudo.

Esses outros agentes incluem as 
próprias concessionárias, os governos 
estaduais, municipais, o sistema finan-
ceiro privado (nacional ou estrangeiro) 
e agentes multilaterais, como o Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Ao que tudo indica, 
contudo, serão as próprias concessio-
nárias que terão de se financiar, utili-
zando recursos próprios. 

Tendo em vista as fortes diferenças 
regionais, apesar de o Plano Nacional 
de  Saneamento não explicitar, é pro-
vável que os recursos futuros adicio-
nais dos agentes federais destinem-
se, prioritariamente, para as regiões 
Norte e Nordeste. Para o Sudeste e 
Sul, regiões com maior capacidade de 
investimento, os agentes federais de-
verão continuar aportando os recursos 
que já aportavam, e as concessionárias 
deverão participar com uma proporção 
maior de recursos próprios para finan-
ciar os investimentos. 

Sumarizando os argumentos apre-
sentados, levando-se em considera-

ção questões de equidade e devido à 
geração de fortes externalidades po-
sitivas, o setor de saneamento deveria 
ser recebedor líquido de subsídios, ou 
seja, o montante de subsídios rece-
bidos deveria superar o de impostos 
pagos. Ao contrário do normalmente 
apresentado, a carga tributária no 
setor de  saneamento foi substancial-
mente majorada após a introdução da 
nova sistemática de cobrança do PIS/
Cofins, a partir de 2002 e 2003.

O pagamento de tributos torna-se 
ainda mais grave diante das elevadas 
carências do setor e dos investimentos 
necessários para viabilizar a univer-
salização do atendimento até 2030. 
Tomando por base o Plano Nacional 
de Saneamento Básico, é grande a 
probabilidade de não haver recursos 
suficientes para financiar os investi-
mentos previstos.

“Ou seja, a isenção tributária das 
empresas de saneamento é um ins-
trumento fundamental para viabilizar 
o plano de investimentos do governo 
federal, elaborado com o objetivo de 
universalizar o atendimento de água e 
esgoto até 2030”, concluiu Raul Velloso.

Quem é Raul Velloso
Consultor econômico 
especializado em Análise 
Macroeconômica e Finanças 
Públicas e Ph.D, Master of 
Philosophy e Master of Arts em 
economia pela universidade de 
Yale, nos EuA; Ex-secretário 
de órgãos como o Ministério 
da Fazenda e do Planejamento 
durante o governo Fernando 
henrique Cardoso.
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Recursos de PIS/Cofins ajudariam a 
universalizar o saneamento
Esse é o resultado de estudo realizado pela Fundação Instituto de Administração que 
levou em consideração a estimativa de investimentos do governo federal e o montante 
desembolsado pelas companhias, até o ano de 2008.

“O valor investido pelas compa-
nhias estaduais de saneamen-

to, no pagamento de impostos como 
o PIS/Cofins e IR/CSLL é muito signi-
ficativo, se comparado ao montante 
de investimentos complementares 
ao nível atual que são necessários à 
universalização”, é o que consta da 
conclusão do relatório “Impacto da 
alocação dos tributos federais Cofins/
Pasesp e IR/CSLL em investimentos 
para a universalização dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário”, desenvolvido pela Funda-
ção Instituto de Administração (FIA), no 
final do ano passado.

 A afirmativa quer dizer que se a pro-
posta de desoneração tributária do PIS/
COFINS encaminhada pela Associação 
das Empresas de Saneamento Básico 
Estaduais (Aesbe) ao governo federal 
- algumas vezes - for aceita, a própria 
união será beneficiada com a redução 
da necessidade de disponibilização de 
recursos para universalizar o setor, no 
longo prazo, tendo em vista que as com-
panhias de água e esgoto iriam reinvestir 
o dinheiro desses tributos.

 O relatório produzido pela FIA teve 
como objetivo estimar o montante e o 
impacto dos tributos federais, em es-
pecial PIS/Cofins/Pasep, caso fossem 
alocados para o saneamento, direta-
mente pelos operadores dos serviços 
de  saneamento. Para se ter uma ideia, 
na última década, as companhias de 
saneamento tiveram de desembolsar 
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cerca de R$ 12 bilhões, para pagar 
apenas os tributos PIS/Cofins, segundo 
levantamento da Aesbe. 

 A universalização dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário é um desafio que o país está 
enfrentando há várias décadas e uma 
das dimensões desse desafio é o enor-
me montante de recursos necessários 
para que os serviços, de fato, sejam 
universalizados. O Plano Nacional de 
Saneamento, elaborado pelo Ministério 
das Cidades, estima investimentos para 
ampliação dos serviços da ordem de R$ 
310 bilhões nos próximos 20 anos, ou 
seja, mais R$ de 15 bilhões deverão ser 
injetados, por ano, no setor, até que os 
serviços sejam universalizados.

 De acordo com o relatório, “o nível 
tarifário médio atual dos prestadores de 
serviços não é capaz de prover um fluxo 
de caixa que financie integralmente de 
forma onerosa os investimentos para a 
universalização”. Com isso, a necessi-
dade de ajuste tarifário para que o finan-
ciamento seja efetuado integralmente 
de forma onerosa é, na maioria dos ope-
radores, muito significativa e, em alguns 
casos, impeditiva do ponto de vista da 
capacidade de pagamento da população.

 Para a FIA, o ideal seria que recursos 
orçamentários (não onerosos) comple-
mentassem um ajuste tarifário razoável, 
que fosse significativo, mas que ainda 
seria insuficiente para a universalização. 

Segundo dados do Plano Nacional 
de Saneamento Básico, que se encontra 
em análise no governo federal e sem 
data para publicação, os serviços de 
água e esgotamento devem ser univer-
salizados em 2030. Mas, para isso, será 
necessário um investimento pesado por 
parte tanto de operadores quanto do 
governo federal.

 Entretanto, caso não haja a deso-
neração tributária proposta pela Aes-
be, em 2030, as companhias de sanea-

Siglas

CSLL – Contribuição Social 
Sobre Lucro Líquido
IR – Imposto de Renda
PIS – Programa de Integração 
Social
Cofins – Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público

mento que, em 2011, pagaram cerca de 
R$ 1,8 bilhão, terão de desembolsar, 
em 2031, cerca R$ 3,3 bilhões, ou seja, 
a carga tributária, que hoje pesa sobre 
os ombros das companhias estaduais, 
crescerá 75%.

 As conclusões do relatório da FIA 
são claras. O montante dos recursos 
dos tributos federais Cofins/Pasep e 
IR/CSLL é muito significativo, se com-
parado ao montante de investimentos 
complementares ao nível atual que são 
necessários à universalização. O Cofins/
Pasep representa atualmente 
23% dos investi-
mentos adicio-
nais necessários 
à universaliza-
ção, mas em 10 
anos já será 
de monta su-
ficiente para 
todo o esforço 
adicional de universa-
lização. Isso será decorrente de 
três fatores:

a. À medida que os inves-
timentos forem se con-
cretizando, as empresas au-
mentarão suas receitas e, por 
consequência, a arrecadação de 
Cofins/Pasep;

b. À medida que a receita das em-
presas for crescendo, aumenta-
-se a capacidade de investimen-
to oneroso das empresas;

c. À medida que se aproxima da 
universalização, o volume de 
investimentos acima da capaci-
dade de investimento oneroso 
das empresas cairá.

Além disso, o IR/CSLL que repre-
senta atualmente 25% dos investimen-
tos adicionais necessários à universa-
lização terá um crescimento de mais 

de 100% em 10 anos. A razão dessa 
tendência para o IR/CSLL é a mesma do 
Cofins/Pasep.

“Obviamente, o ideal para o setor 
seria a alocação integral destes tributos 
(Cofins/Pasep + IR/CSLL) para o inves-
timento em saneamento. No entanto, 
mesmo que fossem integralmente 
alocados, ainda seriam insuficientes 
nos primeiros anos do esforço de uni-
versalização. Mas se a alocação destes 
recursos fosse combinada com um au-
mento de nível tarifário em torno de 20% 
(reajuste médio entre os prestadores), o 

setor passaria a poder investir 
na velocidade necessária 

à universalização 
dos serviços”, 

afirma a Fun-
dação Institu-
to de Adminis-

tração, em seu 
documento.

Em resumo, a alo-
cação de pelo menos par-

cela dos recursos federais 
oriundos desses tributos, in-

dependentemente do formato 
do instrumento, terá um impacto 

muito significativo para o estabele-
cimento de um nível de sustentabilidade 
econômico-financeiro dos prestadores, 
compatível com o nível de investimentos 
à universalização e com um ajuste tari-
fário menor. 

PIS/Cofins

Sh
uT

TE
RS

TO
Ck

Número 18 | Junho 2012   |  19



O governo federal lançou, em 3/05, 
novas medidas do “Plano Brasil 

Maior” que visam a fortalecer a indús-
tria brasileira diante da concorrência 
dos produtos importados. O objetivo 
é manter o crescimento sustentável 
da economia brasileira mesmo com o 

Plano Brasil Maior: governo lança novas 
medidas para fortalecer indústria nacional
 

Mesmo sendo promessa de campanha, até agora Dilma Rousseff não desonerou o Saneamento, ao 

passo que diversos outros setores da economia já foram beneficiados; agora, governo federal deixa de 

cobrar PIS/Cofins de mais 11 setores 

agravamento da crise internacional e o 
encolhimento dos mercados.

A ampliação do Brasil Maior englo-
ba medidas tributáveis, financiamento 
de comércio exterior, incentivo ao 
setor de informação e comunicações, 
medidas creditícias e criação do novo 
regime automotivo.

No total de segmentos beneficiados 
citados por Guido 

Mantega, es-
tão incluídas 
as indústrias 

de confecções, 
couro e calçados, 

TI e Call Center, que já 
trocaram a contribui-
ção patronal (20% do 
INSS) pela contri-

buição de 1,5% 
ou 2,5% sobre 
o faturamen-
to bruto.

A partir de 
agora, todos 
o s  s e t o r e s 
beneficiados 

p a s s a r ã o  a 
contribuir com 

um percentual de 
1% a 2% da receita 

bruta em substitui-
ção à contribuição pre-

videnciária. A desonera-
ção total anual estimada é 

de R$ 7,2 bilhões.

Guido Mantega esclareceu que 
o Tesouro Nacional compensará as 
eventuais perdas de arrecadação das 
contribuições previdenciárias e acres-
centou que a adesão à desoneração da 
folha é voluntária e pode ser estendida 
para outros segmentos.

“Os setores que estão aqui são os 
que aderiram voluntariamente, mas 
estamos abertos a atender a todos os 
interessados”, completou. O ministro 
explicou ainda que a desoneração só 
ocorrerá em 90 dias.

Ainda no conjunto de medidas 
tributárias, o governo ampliou o Re-
porto, que desonera do Imposto de 
Importação, do IPI e do PIS/Cofins o in-
vestimento em portos e ferrovias, sem 
similar nacional. Atualmente, estão 
desonerados somente investimentos 
destinados à movimentação de carga e 
treinamentos.

Agora, o Reporto também incluirá 
investimentos em armazenagem (gal-
pões), proteção ambiental (máquinas 
com melhor eficiência energética) e 
sistemas de segurança e monitora-
mento (scanners).

Ainda na agenda tributária, foi pos-
tergado de abril e maio para novembro 
e dezembro, respectivamente, o re-
colhimento do PIS/Cofins dos setores 
têxtil, confecções, calçados, autope-
ças e móveis.

Segundo o ministro da Fazenda, 
esses segmentos estão sofrendo com 
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a concorrência de produtos importa-
dos. O valor total do recolhimento a ser 
postergado pelos cinco setores é de R$ 
1,397 bilhão (R$ 670 milhões em abril e 
R$ 727 milhões em maio).

Para ampliar os recursos do setor 
privado nas ações e serviços de pre-
venção e combate ao câncer, o governo 
estendeu para pessoas físicas e jurí-
dicas a dedução do Imposto de Renda 
das doações e patrocínios em favor de 
entidades associativas ou fundacionais 
dedicadas à pesquisa e tratamento da 
doença. O impacto fiscal estimado é 
de R$ 305,8 milhões em 2013 e R$ 337 
milhões, em 2014.

Comércio Exterior - No conjunto 
de medidas detalhadas pelo ministro 
também está o aumento de recursos 
do Programa de Financiamento à Ex-
portação (Proex). O orçamento total do 
programa para 2012 passou de R$ 1,24 
bilhão para R$ 3,1 bilhões, incluindo R$ 
1,6 bilhão para o Proex-Financiamento, 
R$ 1 bilhão para o Proex-Equalização e 
R$ 500 milhões do Fundo de Fomento à 
Exportação (FFEX).

Mantega expl icou que o Pro-
ex, que antes financiava apenas o 
pós-embarque de mercadorias, 
agora também financiará o pré-
-embarque. Além disso, o prazo do 
financiamento passa de 10 para 15 
anos. Ainda na área de comércio 
exterior, o governo está ampliando 
o financiamento de empresa pre-
ponderantemente exportadora que 
não paga IPI e PIS/Cofins na compra 
de insumos. Para ser considerada 
preponderantemente exportadora, 
a empresa deveria ter percentual 
mínimo de exportação de 60% (se-
tores intensivos em trabalho) ou 
70% (demais setores). Esse percen-
tual mínimo de exportação passa a 
ser de 50%.

Nessa segunda etapa do Brasil 
Maior foi criada a Agência Brasi-
leira de Garantias (ABGF) que será 
constituída a partir da junção de 
recursos de vários fundos garanti-
dores que hoje operam sem alavan-
cagem. O total de recursos disponí-
veis da agência poderá atingir até 
R$ 25 bilhões.

Informação e Comunicações – O 
governo vai desonerar do IPI e do PIS/
Cofins os equipamentos nacionais e 
obras civis dos investimentos em in-
fraestrutura de redes de telecomuni-
cações, com suporte para serviços de 
internet em banda larga. O objetivo é 
ampliar o acesso à internet em banda 
larga de 11 mil km em 2010 para 30 mil 
km em 2014, atingindo, no período, 
até 50% dos domicílios urbanos e 15% 
dos domicílios rurais.

De acordo com o ministro Guido 
Mantega a meta é atingir 60 milhões de 
acessos individuais. A renúncia fiscal 
estimada é de R$ 461,5 milhões em 
2012 e R$ 970 milhões em 2013.

Ainda nessa pauta, o governo está 
reeditando até 2015 o Programa um 
Computador por Aluno, que suspende a 
cobrança de IPI, PIS/Pasep, Cofins e Cide 
(Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico) do fabricante de computa-
dores portáteis, tanto na aquisição de 
matéria-prima e produtos intermediá-
rios quanto na comercialização.

O impacto fiscal estimado é de 
R$ 153,8 milhões em 2012, R$ 203,7 
milhões em 2013 e R$ 224,64 milhões 
em 2014.

O governo também ampliou o al-
cance do Programa de Apoio ao De-
senvolvimento de Semicondutores 
(PADIS), desonerando de IPI, PIS/
Cofins as aquisições no mercado 
interno e importações de insumos 
e bens da indústria de semicondu-
tores. O objetivo é incluir fornece-
dores de insumos estratégicos para 
produtos de semicondutores e dis-
plays. (Fonte: Ministério da Fazenda 
- Brasília, 05 de abril de 2012)

Leia a matéria na íntegra: http://
www.receita.fazenda.gov.br/auto 
m a t i c o S R F S i n o t / 2 0 1 2 / 0 4 / 0 5 / 
2012_04_05_11_49_16_693391637.html

PIS/Cofins

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, esclareceu que o Tesouro Nacional 
compensará as eventuais perdas de arrecadação das contribuições previdenciárias
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Articulação para o Planejamento Setorial
Alceu de Castro Galvão Junior*

O marco regulatório do saneamen-
to básico, estabelecido pela Lei 

no 11.445/2007, definiu o planejamen-
to como um dos pilares da política 
setorial. Além de ser condição vincu-
lante para a validade dos contratos, 
o plano de saneamento básico é, 
também, requisito para o acesso a 
recursos da união, sejam onerosos ou 
não, a partir de 2014. Devem ser es-
tabelecidas, nos planos, estratégias 
para o alcance da universalização dos 
serviços de saneamento básico, por 
meio de programas, projetos e ações 
no curto, médio e longo prazos.

As atuais condições do setor, 
aquecido pelos investimentos do 
Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC), impactam na falta de profis-
sionais qualificados e, consequen-
temente, resultam na elevação do 
custo da mão de obra especializada, 
já que os municípios necessitam de 
apoio técnico para elaborarem seus 
planos, pois, em geral, não dispõem 
de recursos humanos habilitados. 
Ademais, os recursos financeiros 
alocados pelo governo federal para 
o apoio à elaboração dos planos são 
insuficientes para o atendimento de 
toda a demanda. Além disso, somen-
te alguns estados aportaram recur-
sos para esse fim. Assim, são poucos 
os municípios que dispõem de planos 
de saneamento básico. Como agra-
vante desse quadro, a proposta do 
Plansab indica que somente 50% 
dos municípios terão seus planos de 
saneamento até o ano de 2015 (indi-
cador G2).

A situação do planejamento no 
Ceará, por exemplo, não difere da 
realidade nacional. Até o mês de abril 

de 2012, havia, no estado, somente 5 
planos de saneamento básico con-
cluídos, representando 3% do total 
de municípios, todos executados com 
recursos da Funasa. uma solução 
parcial para esse problema consistiu 
na realização de uma articulação inte-
rinstitucional, coordenada pela Asso-
ciação dos Municípios (Aprece), e com 
as participações da Agência Regula-
dora Estadual (Arce), da Companhia 
de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), e 
da Secretaria das Cidades. 

Esse arranjo foi formalizado por 
meio de convênio, cabendo à Apre-
ce, estruturar a articulação com os 
municípios, aos quais competiu o 
fornecimento das informações pri-
márias para a elaboração dos planos, 
a indicação de técnicos para acompa-
nhamento do convênio, a organização 
das audiências públicas e o repasse 

de 12,5 mil reais para contratação de 
equipe técnica pela Aprece. À Arce 
ficou a responsabilidade pela coor-
denação técnica do convênio e pela 
capacitação dos técnicos indicados 
pelos municípios. À Cagece coube 
o repasse das informações acerca 
de seus sistemas e o apoio na ela-
boração dos estudos de viabilidade 
econômico-financeira; por fim, à 
Secretaria das Cidades competiu o 
repasse de 12,5 mil reais, também 
para custeio da equipe técnica. Além 
disto, todas essas instituições se 
responsabilizaram pela participação 
nos eventos de controle social, bem 
como pela análise técnica das minu-
tas dos diagnósticos e dos planos de 
saneamento. Ao conjunto de entida-
des, agregaram-se, como parceiros, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário e o Conselho de Políticas 

Artigo
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Artigo

de Meio Ambiente, com repasse de 
informações, e o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFCE), no apoio à elaboração de parte 
dos planos.

Esse convênio está focado em 
municípios com até 20 mil habitantes, 
cuja adesão é espontânea, atendidos 
pela Cagece e fiscalizados pela Arce. 
Nos planos são tratados todos os 
componentes do saneamento básico: 
abastecimento de água, esgotamento 

cípios, a situação é bastante grave, 
em termos de esgotamento sanitário 
e de coleta de resíduos sólidos. Vale 
ressaltar que se trata de municípios 
com população de baixo Índice de 
Desenvolvimento humano (IDh) e 
reduzido nível de renda: 44% da po-
pulação total não apresentam ren-
dimentos e 48% ganham até 1 (um) 
salário mínimo.

O arranjo proposto, além de seu 
baixo custo, apresenta, ainda, outras 
vantagens. O processo de elaboração 
tem demonstrado o envolvimento do 
município, seja na coleta de dados, 
seja na participação nos treinamen-
tos, ou, ainda, no envolvimento da 
sociedade nas audiências públicas 
para apresentação das minutas do 
diagnóstico e do plano. Sob o aspec-
to técnico, esse projeto permitirá a 
adoção de um painel de indicadores 
e de um sistema de informações para 
acompanhamento dos planos, que 
todos os municípios terão acesso, 
além de focar, de maneira especial, 
o  saneamento básico das áreas 
rurais. Ademais, essa articulação, 
envolvendo atores dos âmbitos mu-
nicipal, estadual e federal, possibi-
lita a discussão de arranjos para a 
futura sustentabilidade dos planos, 
por meio da capacitação e da adoção 
de instrumentos que permitam aos 
municípios captar recursos previstos 
nos planos para a universalização 
dos serviços. 

Outro aspecto de destaque é a 
transparência das informações, 
conforme estabelecida pela Lei no 
11.445/2007. As minutas dos diagnós-
ticos e dos planos são submetidas a 
audiências públicas, cujo conteúdo 
fica disponível para a consulta pú-
blica no site da Aprece (www.aprece.
org.br), assim como as atas dessas 
audiências. Ademais, a prestação de 

Municípios objeto de elabora-
ção dos planos de saneamento: 
Alcântaras, Apuiarés, Araren-
dá, Aratuba, Baixio, Barreira, 
Capistrano, Caridade, Cariré, 

Carnaubal, Choró, Chorozinho, 
Croatá, Fortim, General Sam-
paio, Graça, Granjeiro, Groaí-
ras, Guaramiranga, Hidrolân-

dia, Ibicuitinga, Ipaumirim, 
Iracema, Itaiçaba, Itapiúna, Jati, 

Miraíma, Mosenhor Tabosa, 
Moraújo, Morrinhos, Mucam-
bo, Mulungu, Pacoti, Pacujá, 

Palhano, Palmácia, Paramoti, 
Penaforte, Poranga, Potengi, 
Quiterianópolis, Reriutuba, 
Saboeiro, Salitre, São Luís 

do Curu, Tejuçuoca, Tururu, 
Umirim, Uruberetama, Uruoca, 

Varjota.

contas dos recursos envolvidos no 
convênio também está disponibili-
zada no site. O prazo para a conclu-
são dos 51 planos é dezembro deste 
ano, o que possibilitará, para 2013, 
projetar apoio à elaboração de mais 
planos de saneamento em municí-
pios com população superior a 20 mil 
habitantes.  Até junho de 2012, 20 dos 
51 planos estarão finalizados, com 
as respectivas leis sendo submeti-
das às câmaras municipais. Por fim, 
os resultados alcançados por essa 
articulação interinstitucional per-
mitem afirmar ser possível a repli-
cação do arranjo em outros estados. 
Entretanto, é fundamental que os 
modelos adotados alcancem as fases 
posteriores à elaboração do plano, 
notadamente aquelas que garantam 
a sustentabilidade dos planos de sa-
neamento básico por meio de ações 
de capacitação e de fortalecimento 
da gestão dos titulares dos serviços.

*Alceu de Castro Galvão Junior
Eng. Civil, Dr. Em Saúde Pública e 
Analista de Regulação da ARCE
Coordenador Técnico do Convênio 
Aprece, Arce, Cagece e Secretaria 
das Cidades 

sanitário, drenagem de águas pluviais 
e manejo de resíduos sólidos.

O total desses municípios abran-
ge 686 mil habitantes, representando 
8,4% da população do estado e 28% 
do total dos municípios. Em termos 
de abrangência, 52% da população 
desses municípios habitam as zonas 
urbanas e 48%, as rurais. No tocante 
ao saneamento básico, nos 51 muni-
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A Caixa Econômica Federal, após 
se reunir com técnicos do Con-

selho Curador do FGTS, do Ministério 
das Cidades, do Agente Operador e 
do próprio banco, decidiu acatar as 
sugestões da Associação das Em-
presas de Saneamento Básico Es-
taduais (Aesbe) que simplificam 
os procedimentos de repasse 
de recursos às companhias 
estaduais. O comunicado foi 
feito pelo superintendente 
nacional de Saneamento e In-
fraestrutura da Caixa, Rogério 
Tavares. “A Caixa acatou, inte-
gralmente, as sugestões da Aesbe 
e, agora, os novos procedimentos já 
estão implementados”, garantiu.

 O documento da Aesbe foi enviado 
ao banco em meados do ano passado 
e, após várias reuniões entre técnicos 
das companhias estaduais de sanea-
mento e da Caixa, no início de março 
deste ano, veio a boa notícia: a de que 
a instituição financeira havia acatado 
integralmente as sugestões da Asso-
ciação. Diante disso, a Aesbe e a Caixa 
realizaram uma reunião técnica no dia 
2 de abril, da qual participaram repre-
sentantes das companhias estaduais 
de saneamento e técnicos do banco. A 
pauta foi composta basicamente pela 
explicação desses novos procedimen-
tos e o encontro, conduzido pela Supe-
rintendência Nacional de Saneamento 
e Infraestrutura da Caixa.

Caixa Econômica acata sugestões da 
Aesbe e altera procedimentos internos
Medida que já está valendo encurta prazos e

modifica processos em favor dos operadores 

de  saneamento do país

Novos Procedimentos

Entenda - um 
grupo técnico foi for-
mado para avaliar se as propo-
sições da Aesbe teriam condições 
técnicas de implementação. As pro-
postas da Associação passaram 
pela análise do Conselho Curador do 
FGTS, do Ministério das Cidades, do 
Agente Operador e da própria Caixa. 
Esses organismos são os respon-
sáveis por estabelecer as normas e 
procedimentos para o uso dos recur-
sos do FGTS.

Os pontos crí-
ticos levantados pela 

Aesbe giravam em torno da avaliação de 
projetos, devido à exigência de excessivo 
número de documentos, reajustes con-
tratuais, demora na análise de glosas, 
na alteração de termos contratuais, 
na avaliação de riscos, no processo de 
contratação e, ainda, questões ligadas à 
titularidade dos serviços, entre outros.

A lém desses ,  outros  pontos 
foram levantados, porque exigem 
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Novos Procedimentos

reconhecida, além de pesquisa direta 
no mercado local.

Titularidade de área (já são pre-
vistas formas alternativas de com-
provação, conforme o caso): decla-
ração de Chefe do Poder Executivo, 
Termo de Cessão de uso, contrato de 
servidão de passagem, declaração 
expropriatória, entre tantas outras 
previstas no Direito Civil;

Não há mais necessidade de apre-
sentação de titularidade de área nos 
casos de obras em áreas com unida-
des já existentes.

Desembolso de recursos
Boletim de Medição: conforme o 

caso, o desembolso pode ser realizado 
sem aferição do BM, sendo que, caso 
haja glosas, estas serão feitas na pró-
xima solicitação;

Limite de desembolso: os desem-
bolsos, caso não haja disponibilidade 
financeira no contrato e os serviços 
sejam tecnicamente acatados, podem 
ser aceitos até 30% do valor total pre-
visto para o item de investimento, e 
limitado a 50% do valor do contrato de 
financiamento.

Alterações contratuais:
•	Caso novos exces-

sos ocorram, e des-
de que os serviços 
sejam aceitos tec-

nicamente, os de-
sembolsos podem 
ser feitos até 20% 
do valor total pre-

visto para o item de 
investimento, limitado 
à evolução de 75% do 
valor do contrato de 
financiamento;
•	AMD: já era consen-
so que não há neces-
sidade de verificação 

dos termos do Acordo 

a cada desembolso;
•	 Caso não exista disponibili-

dade financeira no contrato, 
até os limites e nas condi-
ções explicitadas anterior-
mente, não há necessidade 
de se proceder à alteração 
contratual nos itens de in-
vestimento;

•	 Nas alterações contratu-
ais para utilização de saldo 
residual não é mais exigida 
n o v a  a n á l i s e  d e  r i s c o  d a 
companhia estadual de sa-
neamento.

Com as medidas adotadas ,  de 
imediato teremos:

•	 uniformização de parâme-
tros de anál ise de custos 
para a contratação e altera-
ções de contrato;

•	 Otimização nos procedimen-
tos de análise de engenharia 
na contratação, alteração e 
acompanhamento dos con-
tratos;

•	 Redução da necessidade de 
alterações contratuais; 

•	 Simpl i f i cação  da  aná l ise 
jurídica para contratação e 
desembolso das operações 
de crédito;

•	 Redução de glosas financei-
ras nos desembolsos.

 
Resultados

Em termos de otimização do tem-
po, teremos: 

•	 Redução do prazo para análi-
se da contratação – em, pelo 
menos, 2 meses;

•	 Redução do prazo para l i-
beração dos recursos – em, 
pelo menos, 15 dias;

•	 Redução do prazo para análi-
se de alterações contratuais 
– em, pelo menos, 30 dias.

ShuTTERSTOCk

a parceria dos entes envolvidos e 
ações em conjunto, desde o toma-
dor até o gestor dos recursos do 
FGTS, e que não dependem apenas 
de decisão do Agente Financeiro, 
tais como:

•	 Taxa de juros, prazo de amorti-
zação e de carência;

•	 Subsídio às ações de sanea-
mento e infraestrutura;

•	 Busca de novas fontes de finan-
ciamento;

•	 Reforço da área de saneamen-
to e infraestrutura da Caixa;

•	 Reajuste anual de contratos;
•	 Adoção de novas soluções tec-

nológicas.
Após a análise dos pontos críti-

cos levantados pela Aesbe, a Caixa, 
com o aval do Agente Operador (em 
casos específicos), decidiu imple-

mentar, em todas as suas unidades, 
as seguintes ações:

Processo de Financiamento
Análise de Risco: dispensar nova 

análise de risco se, na avaliação do to-
mador, a empresa apresentar geração 
de caixa suficiente para comportar, 
além das operações já contrata-
das, os compromissos com a 
contrapartida e encargos da 
nova operação de crédito;

A n á l i s e s  p e r t i n e n t e s 
(análise técnica de enge-
nharia).  A documentação 
exigida passa a ser: pro-
jeto, orçamentos/custos, 
cronogramas e memorial/
especificações;

Análise dos custos: não 
terá como referência ape-
nas o SINAPI, mas outras 
tabelas de referência, in-
clusive aquelas publicadas 
por entidades de atuação 
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A publicação “Plano de Segurança 
da Água: Garantindo Qualidade 

e Promovendo Saúde – um Olhar do 
SuS” foi lançada no dia 8 de maio, 
em Brasília-DF, e apresenta pro-
cedimentos a serem desenvolvidos 
em todas as etapas dos sistemas de 
abastecimento de água, desde a cap-
tação até o tratamento e a distribui-
ção aos consumidores. 

 Na cerimônia de abertura, o se-
cretário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, 
destacou a importância da iniciativa. 
“A ampliação do acesso à água foi 
fundamental para reduzir a mor-
talidade infantil nos últimos anos. 
um dos desafios atuais é garantir 
não apenas o acesso, mas também o 
acesso com qualidade”, afirmou. 

 A iniciativa também visa a facili-
tar a implementação dos princípios 
definidos na Portaria nº 2.914/11 do 
Ministério da Saúde, que dispõe so-
bre os procedimentos de controle e 
de vigilância da qualidade da água 
para consumo humano. O Brasil foi o 
primeiro país a incorporar essa abor-
dagem em legislação nacional. 

O Painel para Discussão do Plano 
de Segurança da Água reuniu cerca 
de 150 representantes de diversas 
instituições: Ministério da Saúde; Mi-
nistério do Meio Ambiente; Ministério 
das Cidades; Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde; Secretarias Estadu-
ais de Saúde; Fundação Nacional de 
Saúde; Agência Nacional das Águas; 

Novidade

Brasil tem, agora, Plano de Segurança da Água
Documento é lançado com a proposta de nortear o trabalho dos operadores 

de água e esgoto, trazendo a possibilidade de que cada uma das empresas faça 

as adaptações que julguem necessárias e o implementem

empresas de abastecimento de água 
e suas associações; agências regula-
doras; comitês de bacias hidrográfi-
cas; e instituições de ensino.

Sobre o plano - A Portaria MS nº 
2.914/2011 explicita a necessidade de 
o responsável pelo sistema ou pela 
solução alternativa de abastecimen-
to de água para consumo humano 
manter avaliação sistemática do 
sistema sob a perspectiva dos riscos 
à saúde, com base na qualidade da 
água distribuída, conforme os prin-
cípios dos Planos de Segurança da 
Água (PSA) recomendados pela OMS 
ou definidos em diretrizes vigentes 
no país, tornando-se, assim, o pri-
meiro país do mundo a incorporar o 
tema PSA em legislação nacional.

 “A função do PSA é orientar a 
elaboração, implantação e desenvol-
vimento de um PSA, constituindo-se 
em um documento-base com dire-
trizes gerais. Entretanto, pode ser 
ajustado de acordo com a instituição 
e com os diversos tipos de sistemas 
de abastecimento de água para con-
sumo humano”, enfatizou o Secre-
tário de Vigilância em Saúde, Jarbas 
Barbosa da Silva Junior.

 O PSA é uma ferramenta metodo-
lógica que vem sendo desenvolvida 
desde 1999 em diversos países. Expe-
riências de implantação de PSA têm 
sido desenvolvidas em diversos pa-
íses como Austrália, Portugal, hon-
duras, Canadá, Inglaterra, País de 
Gales, nas regiões da América Latina 

26  |  Sanear



e do Caribe e no Brasil. Os benefícios 
da implementação do PSA para os 
responsáveis pelo abastecimento de 
água incluem:

Tais iniciativas demonstraram re-
sultados eficazes e também a neces-
sidade de adequação da metodologia 
do PSA à realidade local, bem como 
aos diferentes arranjos dos sistemas 
de abastecimento de água. Além dis-
so, foi demonstrado que o PSA pode 
ser implementado e coordenado por 
diferentes instituições, tais como as 
empresas responsáveis pelos ser-
viços de abastecimento de água e as 
agências reguladoras de abasteci-
mento de água, entre outras.

 Na Austrália, por exemplo, os 
PSA foram realizados pelos próprios 

Em Portugal, a implantação de PSA 
teve início em 2003, foi coordenada 
pela universidade do Minho e pelo 
Instituto Regulador de Águas e Re-
síduos.

Nesse sentido, as experiências 
internacionais e nacional de implan-
tação de PSA podem subsidiar dis-
cussões, articulações intersetoriais 
técnicas e políticas, bem como o es-
tabelecimento de estratégias para a 
efetiva implantação dessa metodolo-
gia no Brasil, pois evidenciam os be-
nefícios e as dificuldades que podem 
surgir no decorrer do processo.

Visão da Aesbe: O detalhamento 
e orientações sobre PSA eram solici-
tações da Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estaduais 

barreiras, boas práticas e gerencia-
mento dos riscos.

“O fato de o Brasil ser o primeiro país 
no mundo a ter um PSA, com as respon-
sabilidades atribuídas, confere grande 
significado ao abastecimento humano; 
por outro lado, o que nos preocupa é 
que, no que tange às áreas de manan-
ciais e gerenciamento de riscos, não há 
indicação de quem fará sua fiscalização. 
As companhias não têm esse poder e a 
simples sinalização do problema não 
garante sua solução”, comentou a co-
ordenadora da Câmara Técnica de Con-
trole de Qualidade da Água, Andréa Vidal 
dos Anjos, que é coordenadora adminis-
trativa da Companhia Riograndense de 
Saneamento (Corsan).

Por exemplo, de quem é a função 
de resolver problemas do tipo: po-
pulações instaladas às margens dos 
mananciais, controle de emissão de 
efluentes industriais, acidentes em 
rodovias que causem contamina-
ção? Esses problemas não estão do 
âmbito do trabalho das companhias 
de saneamento.

“Atualmente, não possuímos re-
cursos financeiros e nem materiais, 
além de recursos humanos para 
realizar essas atividades fiscaliza-
doras. Fica a dúvida: que aporte será 
fornecido para que façamos esses 
acompanhamentos? Além disso, o 
acompanhamento dessas atividades 
pelos Comitês de Bacias hidrográ-
ficas ainda não nos parece claro”, 
reforçou Andréa. O fato é que esse 
assunto ainda trará outros desdobra-
mentos. (Com informações do Minis-
tério da Saúde)

Para ter acesso integral ao conte-
údo do Plano de Segurança da Água, 
acesse: http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/plano_seguran-
ca_agua_2012.pdf

Identificar perigos e riscos, oportunamente;

Otimizar investimentos;

Reduzir custos de tratamento;

Otimizar processos de trabalho, por meio da organização da  
documentação e dos procedimentos operacionais existentes,  
levando a ganhos em eficiência, melhoria de desempenho e  
resposta mais rápida em caso de incidentes;

Qualificar profissionais;

Garantir a qualidade da água, atendendo ao padrão de potabilidade 
estabelecido pela legislação vigente;

Garantir maior segurança e confiabilidade, por parte dos consumidores, 
diminuindo as reclamações;

Melhorar a atuação intersetorial.

serviços de abastecimento de água. 
Na América Latina e no Caribe, a im-
plantação dos PSA deveu-se à inicia-
tiva de vários órgãos e contou com a 
assessoria técnica externa.

 Já no Reino unido (Inglaterra e 
País de Gales), os estudos de caso 
práticos de implantação do PSA 
foram realizados por uma autori-
dade reguladora da qualidade da 
água para consumo humano. 

(Aesbe), enviadas ao Ministério da 
Saúde, ainda no ano passado. As 
companhias estaduais de saneamen-
to que possuem representatividade 
na Câmara Técnica de Controle de 
Qualidade de Água da Associação 
entendem a grande importância do 
PSA, entretanto, é consenso entre 
elas de que, para um eficiente Plano 
de Segurança da Água, serão neces-
sárias ferramentas como múltiplas 

Novidade
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Chegar a casa e tomar uma chuvei-
rada. Pular na piscina em um dia 

quente. Tomar água mineral quando 
se está com sede. Certamente, não há 
quem não tenha uma memória afetiva 
envolvendo a água. Sem esse líquido 
precioso a vida sequer existiria no pla-
neta. “A vida só foi possível neste pla-
neta devido a vários fatores. um deles 
é ter água em estado líquido”, diz o 
coordenador geral do projeto Manuel-
zão, Marcus Vinicius Polignano. Esse 
já seria motivo suficiente para a água 
ser considerada uma preciosidade, 
mas, além de criar as condições para 
que a vida exista, ela oferece muito 
mais para nós.

 A Organização das Nações unidas 
(ONu) estima que 1 bilhão de pessoas 
careça de acesso a abastecimento de 
água suficiente. Em outras palavras, 
uma fonte que possa fornecer 20 litros 
por pessoa por dia a uma distância não 
superior a mil metros. É crescente a 
demanda global de recursos hídricos 
para atender às necessidades agríco-
las e comerciais da humanidade, bem 
como é crescente a necessidade de 
saneamento básico.

 Como compõe 70% do organismo 
humano, a água é fundamental para a 
realização de diversas funções fisioló-
gicas, sendo também importante para 
a agricultura e para a indústria, além 
de estar presente em tudo no nosso 
dia a dia: da higienização pessoal e da 
casa, passando pelo preparo dos ali-
mentos e até nos móveis e objetos. Do 
nascimento até os últimos momentos 
da vida, a água é essencial para o bem-
-estar e para a qualidade de vida, seja 
para a prática esportiva, seja por ela 

Água é aliada no tratamento de 
problemas degenerativos

ser essencial para que as pessoas se 
mantenham hidratadas.

 A água tem sido usada como aliada 
por fisioterapeutas para o tratamento 
de problemas nas articulações, colu-
nas, quadris, bem como distúrbios de-
generativos, como artroses e hérnias 
de disco; inflamatórios, como artrites 
e artrites reumatoides; e traumáticos, 
como fraturas e entorses.

 A artesã Aretuza Garibaldi, de 61 
anos, após sofrer um acidente auto-
mobilístico que a deixou acamada por 
três meses, conseguiu dar os primei-
ros passos dentro da piscina. Já com 
a função motora recuperada, ela con-
tinua com as sessões de hidroterapia. 
Maria da Conceição Sá Martins, de 80, 
também encontrou alívio na piscina 
para as dores de coluna que a ator-
mentavam há seis meses.

 A doula e psicóloga Dafne Paiva 
hergo Gonçalves, de 37, resolveu ter 
a filha caçula Laura, de 4, em parto 
natural. Como nesse caso a mulher 
não pode ser sedada, a água foi fun-
damental para que ela pudesse su-
portar as dores das contrações. Na 
piscina, ela e a filha demonstram 
total afinidade que, certamente, foi 
construída desde a gestação.

 Os especialistas, como o pre-
parador físico da equipe de 
natação Fiat/Minas, 
Guilherme Passos 
Ramos, e o presi-
dente da Federa-
ção Aquática, Mau-
ro Dinis, falam da 
importância da 
hidratação para 
melhorar a per-

formance de atletas em todas as mo-
dalidades esportivas. A nadadora da 
equipe principal do Fiat/Minas Juliana 
Marangoni Marin, de 28, fala como a 
atividade aquática foi importante para 
fazer amizades e conhecer diferentes 
cidades. A piscina também funciona 
para ela como um divã. É debaixo 
d’água que a atleta tem melhor per-
cepção de si própria. As funções da 
água são infinitas. 

 Liberdade de movimentos - A ar-
tesã Aretuza Garibaldi, de 61 anos, não 
esquece o dia em que voltou a cami-
nhar. Depois de três meses deitada 
para se recuperar de um trauma no 

Especial

28  |  Sanear



quadril, os primeiros passos foram 
dentro da piscina. “As pessoas não 
fazem ideia do que é andar de novo, 
o que significa ficar em pé e sentir o 
próprio corpo. Quando consegui dar 
os primeiros passos, tive a sensação 
de que tudo ficaria bem”, diz. Ela mal 
podia acreditar que a dor desaparece-
ra. As lágrimas foram inevitáveis. Na 
primeira sessão, mesmo não estando 
completamente recuperada, algumas 
das características da água foram 
fundamentais para que ela pudesse 
ter segurança para continuar o trata-
mento – a flutuação, por exemplo, que 
reduz o impacto nas articulações, já 
que dentro d’água algumas dores de-
saparecem.

 Embora ainda não seja uma especia-
lidade, a fisioterapia aquática ou hidro-
terapia ganha cada vez mais adeptos. O 
conjunto de técnicas pode ser prescrito 

como forma de recuperação para dife-
rentes especialidades médicas, como 
ortopedia, geriatria, reumatologia, neu-
rologia, neuropediatria, entre outras. 
Por essa razão, a hidroterapia é indi-
cada para o tratamento de problemas 
nas articulações, coluna, quadril, bem 
como problemas degenerativos, como 
artroses, hérnias de disco; problemas 
inflamatórios, como artrites, artrites 
reumatoides; e problemas traumáticos, 
como fraturas e entorses.

 Cada vez mais a hidroterapia tem 
sido procurada por pessoas com se-
quelas neurológicas, tanto adultos 
como crianças. Associada à fisioterapia 
clássica, ela contribui para retomar 
funções perdidas, bem como melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes. “A 
terapia contribui para que os pacientes 
ganhem alongamento e força muscu-
lar. Por meio dela também trabalha-

mos o equilíbrio”, afirma a fisiotera-
peuta da Aquática Fisioterapia Michelle 
Pires. A clínica é especializada no aten-
dimento de pacientes que ficaram com 
sequelas devido a acidentes vasculares 
cerebrais (AVC), traumatismo cranio-
encefálico (TCE), paralisias cerebrais e 
distrofias musculares.

 A água contribui para que crian-
ças e adultos, que devido a sequelas 
neurológicas não conseguem sequer 
ficar sentadas, possam retomar essa 
função. “O mais interessante é que na 
piscina os pacientes executam funções 
e posturas que não são possíveis de ser 
realizadas fora d’água. O paraplégico 
consegue dar os primeiros passos, 
com algumas adaptações”, diz. (Estado 
de Minas - Márcia Maria Cruz)

Leia mais acessando: http://www.
aesbe.org.br/conteudo/5839
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A BNDES Participações S/A (BN-
DESPAR) protocolou na Comis-

são de Valores Mobiliários (CVM) pe-
dido de registro para a oferta pública 
de quotas do Fundo ECOO11 — iSha-
res Índice Carbono Eficiente (ICO2) 
Brasil – Fundo de Índice. A operação, 
destinada tanto para investidores 
de varejo quanto para investidores 
institucionais, será no montante 
inicial de R$ 1,5 bilhão, podendo ser 
acrescida em até 35% em razão da 
demanda.

Oportunidade

BNDESPAR fará oferta pública 
do Fundo de Índice Carbono Eficiente

independente global de fundos, com 
mais de uS$ 3,5 trilhões em ativos 
sob gestão, detém mais de 40% de 
participação no mercado mundial de 
ETFs e conta agora com sete fundos 
de índice que levam a marca IShares 
no Brasil. A distribuição pública das 
quotas do ECOO11 será coordenada 
pelo BB - Banco de Investimentos 
(Coordenador Líder) - e pelo Citi-
group Global Markets Brasil, Corre-
tora de Câmbio e Títulos de Valores 
Mobiliários.

 Os ETFs iShares são fundos de ín-
dice cujas cotas são compradas e ven-
didas como ações na bolsa de valores. 
São instrumentos de investimento 
eficaz, que beneficiam o investidor 
com diversificação instantânea de 
portfólio, custos mais competitivos e 
um grau elevado de transparência.

 O Fundo será composto pelas 
ações das empresas pertencentes ao 
Índice Carbono Eficiente (ICO2) e sua 
gestão estará a cargo da BlackRock 
Brasil. A BlackRock, maior gestora 
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 A BNDESPAR oferecerá uma op-
ção de venda aos investidores de 
varejo que investirem até R$ 25 mil na 
oferta pública. A opção de venda é um 
mecanismo por meio do qual o inves-
tidor de varejo terá a possibilidade de 
revender suas quotas para a BNDES-
PAR pelo valor original da oferta, sem 
acréscimo de correção monetária e 
juros, descontados todos os tributos e 
encargos devidos.

Os investidores poderão exercer a 
opção no período compreendido entre 
o 366° dia, inclusive, e o 395º dia, in-
clusive, seguintes à data de liquidação 
da oferta. Para garantir o direito de 
exercício da opção de venda, o inves-
tidor não poderá alienar, onerar ou 
ainda transferir a custódia das quotas 
do Fundo até o final do período de 
exercício da opção.

Os investidores de varejo pode-
rão realizar seus investimentos por 
meio das seguintes categorias de 
investimento:

1. Direta,  com valor mínimo 
individual de pedido de inves-
timento de R$ 1 mil e o valor 
máximo individual de pedido 

de investimento de R$ 300 
mil, e/ou, 

2. Indireta, via fundo de inves-
timentos em ações, com a 
alternativa da modalidade de 
investimento com opção de 
venda e sem opção de venda. 
O valor mínimo de investi-
mento individual será de R$ 
300 e o máximo de R$ 25 mil 
para as quotas com opção de 
venda. Para aqueles sem op-
ção de venda, o valor mínimo 
do aporte individual será de 
R$ 300 e, o máximo, de R$ 
300 mil.

 A oferta pública será realizada ex-
clusivamente no Brasil, mas investi-
dores não residentes poderão partici-
par. Para tanto, deverão ter o registro 
de investidor estrangeiro.

 O preço final por quota do Fundo 
ICO2 será fixado após a conclusão do 
procedimento de coleta de intenções 
de investimento, realizado somente 
com investidores institucionais. O 
preço de distribuição será determina-
do, tomando-se por base a indicação 
de interesse dos investidores institu-
cionais e, ainda, a cotação das ações 

do índice na data de fechamento do dia 
útil imediatamente anterior ao proce-
dimento de Bookbuilding (formação 
de preço).

 O Índice Carbono Eficiente (ICO2) 
foi desenvolvido a partir de uma ini-
ciativa conjunta entre o BNDES e a 
BM&FBOVESPA e é composto pelas 
ações das companhias participan-
tes do IBrX-50 que aceitaram par-
ticipar dessa iniciativa, adotando 
práticas transparentes com relação 
às suas emissões de Gases do Efei-
to Estufa (GEE). 

 O ICO2 leva em consideração, 
para ponderação das ações das em-
presas componentes, seu grau de 
eficiência de emissões de GEE, me-
dido pela relação entre as emissões 
e a receita da empresa, além do free 
float (total de ações em circulação) 
de cada uma delas. (Assessoria de 
Imprensa do BNDES)

Para ter acesso ao calendário 
de eventos, acesse: http://www.
bndes.gov.br/SiteBNDES/export/
sites/default/bndes_pt/Institucio-
nal/Sala_de_Imprensa/Galeria_
Arquivos/fundoico2_tabela.pdf

Oportunidade



A presidente Dilma Rousseff justifi-
cou, no Diário Oficial da união, os 

vetos parciais e modificações feitas no 
Código Florestal, alegando “contra-
riedade ao interesse público e incons-
titucionalidade” no projeto aprovado 
na Câmara. As razões presidenciais 
foram explicadas no DOu publicado no 
dia 28/05.

 Com o texto da lei ambiental, foi 
publicada ainda a Medida Provisória 
(MP) que torna mais rígidas as regras 
do novo Código Florestal. A medida visa 
a suprir os vácuos deixados com os 12 
vetos da presidente Dilma Rousseff ao 
novo código. Além dos vetos, o governo 
fez 32 modificações ao texto. Dilma 
vetou os artigos 1º, 43, 61, 76 e 77 e re-
alizou vetos parciais em parágrafos e 
incisos dos artigos 3º, 4º, 5º e 26.

 Os vetos e a Medida Provisória 
terão de passar pela análise dos par-
lamentares. Os vetos só podem ser 
colocados em pauta pelo presidente 
do Congresso. Para derrubá-los, é 
necessário o apoio de 2/3 dos par-
lamentares. Já a MP tem até quatro 
meses para ser votada, sem perder a 
validade.  Se aprovada, vai ao Senado 

e, caso alterada, volta para a análise 
dos deputados.

Definição do Código Florestal - No 
artigo 1º, que define o objetivo do Códi-
go Florestal, a presidente alegou veto 
ao texto devido à ausência de precisão 
“em parâmetros que norteiam a inter-
pretação e a aplicação da lei”.

 O texto da Câmara havia excluído 
itens apresentados no projeto do Se-
nado que reconheciam as florestas e 
demais vegetações nativas como bens 
de interesse comum, com a reafirma-
ção do compromisso de protegê-las, 
além de reconhecer a importância de 
conciliar o uso produtivo da terra com a 
proteção das florestas.

Descanso dos solos - Dilma vetou o 
inciso XI do artigo 3º, que trata do pou-
sio, prática de interrupção temporária 
de atividades agropecuárias para re-
cuperar a capacidade de uso dos solos. 
Segundo a justificativa da presidência, 
o inciso não estabelece um período 
de descanso da terra. Essa ausência, 
segundo o texto do DOu, impede a 
fiscalização efetiva sobre a prática de 
descanso do solo.

Apicuns, salgados e zonas úmidas 
- O parágrafo 3º do artigo 4º também 
foi vetado, segundo o Diário Oficial. A 
regra não considerava apicuns e sal-
gados (planícies salinas encontradas 
no litoral que são continuidade dos 
mangues) como Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), e excluía ainda as 
zonas úmidas.

O texto da Câmara passava a consi-
derar margem natural de rios a partir 
da borda da calha do leito regular (fio 
de água) e não mais o nível mais alto 
dos cursos d’água (zonas considera-
das úmidas, mas que ficam inundadas 
nos períodos de cheia).

Segundo Dilma, isso afetaria os 
serviços ecossistêmicos de proteção 
a criadouros de peixes marinhos ou 
estuarinos, bem como crustáceos e 
outras espécies.

Margens de rios em zonas urba-
nas - O despacho trouxe ainda o veto 
aos parágrafos 7º e 8º do artigo 44, 
que se refere à delimitação das áreas 
de inundação em rios localizados em 
regiões urbanizadas (cidades). De 
acordo com o projeto da Câmara, a 
delimitação seria determinada pelos 
Planos Diretores e Leis de uso do Solo 
dos municípios.

De acordo com a justificativa de 
veto da presidência, a falta de observa-
ção de critérios mínimos de proteção 
ambiental nessas áreas marginais 

Código florestal: Presidente Dilma veta e justifica
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(que evitariam construções de imóveis 
próximos a margens de cursos d’água, 
por exemplo) poderia afetar a preven-
ção de desastres naturais e proteção 
de infraestrutura.

Uso de reservatórios artificiais - 
Sobre a criação de parques aquícolas 
(criação de espécies aquáticas, como 
peixes, crustáceos e outros organis-
mos) e polos turísticos em regiões 
próximas a reservatórios artificiais 
(barragens), o veto se refere ao possí-
vel “engessamento” do Plano Ambien-
tal de Conservação e uso do Entorno de 
Reservatório Artificial. Entretanto, dei-
xa em aberto a discussão sobre como  
melhor adequar essas atividades.

Recomposição de bacias hidrográ-
ficas - No artigo 43, sobre a recupera-
ção de Áreas de Preservação Perma-
nente para empresas concessionárias 
de serviço de abastecimento de água 
e de geração de energia elétrica, o 
veto se deu, pois “o dispositivo impõe 
o dever de recuperar APPs em toda a 
bacia hidrográfica em que se localiza o 
empreendimento e não apenas na área 
no qual este está instalado”. De acordo 
com o veto, “trata-se de obrigação des-
proporcional”.

 
Recuperação das margens de rios 

- No artigo 61, que trata das regras de 
recomposição da vegetação nas beiras 
de rio, e que levantou polêmica no Con-
gresso tendo em vista a possibilidade 
de anistia a quem desmatou antes de 22 
de julho de 2008, o veto foi feito “devido 
à redação imprecisa e vaga, contra-
riando o interesse público e causando 
grande insegurança jurídica quanto à 
sua aplicação”.

 De acordo com a publicação no 
Diário Oficial, o dispositivo “parece con-

ceder uma ampla anistia” a quem des-
matou de forma ilegal até 22 de julho de 
2008. A justificativa da presidente Dilma 
afirma ainda que tal fato “elimina a 
possibilidade de recomposição de uma 
porção relevante da vegetação do país”.

 Sobre a recomposição das mar-
gens de rios, a justificativa da pre-
sidente é a de que ao incluir regras 
apenas para rios com até dez metros 
de largura, “silenciando sobre os rios 
de outras dimensões e outras APPs”, 
o texto do projeto da Câmara deixaria 
uma “grande incerteza” aos produto-
res brasileiros.

 O despacho informa ainda que o 
texto da Câmara não levou em conta 
a desigualdade fundiária do país para 
estabelecer o tamanho das áreas para 
reflorestamento e informa dado do Ins-
tituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra), apontando que 90% 
dos estabelecimentos rurais possuem 
até quatro módulos fiscais e ocupam 
apenas 24% da área rural do país.

 
Conservação dos biomas brasi-

leiros - No artigo 76, sobre a criação 

de projeto de conservação e regene-
ração dos biomas brasileiros, como 
a Amazônia e o cerrado, Dilma vetou, 
alegando que o dispositivo fere o 
princípio da separação dos Poderes 
ao firmar prazo para que o Chefe do 
Executivo encaminhe ao Congresso 
Nacional proposição legislativa. No 
projeto da Câmara, previa-se que o 
governo teria prazo de três anos, a 
partir da publicação da lei, para ela-
borar proposta.

 
Impacto de empreendimentos 

no meio ambiente - Sobre a criação 
de um instrumento de apreciação do 
poder público para medir possíveis 
impactos ambientais na instalação 
de obras, denominado “Diretrizes de 
Ocupação do Imóvel”, apresentado 
no artigo 77 do projeto da Câmara, 
Dilma vetou, alegando que o disposi-
tivo foi aprovado sem que houvesse 
definição sobre seu conteúdo, o que 
poderia causar “insegurança jurídica 
para os empreendedores públicos e 
privados”. (Com informações do G1, 
em São Paulo)
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RIO+20

Se países como Brasil, China e Índia 
resolverem copiar o estilo de vida 

dos países ricos, a conta não fecha. Se-
riam necessários cinco planetas Terra 
para atender a tamanha demanda. O 
diagnóstico foi feito pelo chinês Sha 
Zukang, secretário-geral da ONu para 
a Rio+20, a conferência das Nações 
unidas sobre desenvolvimento susten-
tável que será realizada na cidade do 
Rio de Janeiro, entre os dias 13 e 22 de 
junho. De passagem pelo Brasil para 
preparar a logística do encontro e par-
ticipar de negociações com a ministra 
do Meio Ambiente, Izabela Teixeira, 
Sha concedeu entrevista ao jornal O 
Globo, na qual deixou claro que “é 
urgente definir um conjunto de 
objetivos para garantir o su-
cesso da conferência”. E ad-
mitiu: “Não podemos falhar”.

Qual é sua expectativa 
para a Rio+20?

Sha Zukang: Em janeiro 
último, definimos o “rascunho 
zero” do documento final da 
Rio+20. O prazo final para entre-
ga das propostas foi no último dia 
29 de fevereiro, mas ainda esta-
mos esperando algumas contri-
buições. Só depois que recebermos 
todas as propostas dos países é que 
vamos começar as negociações. Esta-
mos tendo muitas dificuldades nessas 
reuniões preparatórias. Está bem difí-
cil chegar a um acordo. Depois de todas 
as reuniões preparatórias, teremos 
apenas 15 dias para fechar as negocia-
ções. A restrição de tempo é uma das 
nossas maiores dificuldades.

“Vamos precisar de cinco planetas 
Terra”, diz secretário-geral da ONU

O senhor acredita que a crise fi-
nanceira internacional também é um 
empecilho?

Sha Zukang: Sem dúvida a situação 
internacional não é muito favorável, 
até porque ela está atingindo os países 
ricos. E são justamente esses países 
os que têm mais responsabilidades na 
discussão climática. E para piorar ain-

da mais a situação, esses países estão, 
nesse momento, preocupados com as 
eleições nos seus próprios países. E 
são justamente os países da zona do 
euro os maiores doadores. E como a 
transição para uma economia de baixo 
carbono necessita de recursos finan-
ceiros, temos um problema, porque os 
países que são grandes doadores estão 
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em crise financeira. Tudo isso está 
dificultando bastante as negociações. 
Ainda assim, estou confiante.

A situação do mundo do ponto de 
vista ambiental está se agravando?

Sha Zukang: Temos que reconhecer 
que a situação é urgente, até porque 
muitas das decisões tomadas há 20 
anos, na Rio-92, ainda não foram im-
plementadas. E, nessas duas últimas 
décadas, a situação só piorou, tanto 
do ponto de vista da produção como 
do ponto de vista do consumo. O atual 
padrão de produção e consumo não 
pode continuar. É uma questão de so-
brevivência da humanidade. Se todos os 
países emergentes, como Brasil, China 
e Índia, por exemplo, decidirem copiar 
o estilo de vida dos países desenvolvi-
dos, seriam necessários cinco planetas 
Terra para atender a todos esses au-
mentos de demanda. hoje, temos sete 
bilhões de pessoas no mundo; em 2050, 
seremos nove bilhões. Os recursos na-
turais estão dando sinais de escassez, 
enquanto a população mundial não para 
de crescer. E ainda precisamos erradi-
car a pobreza no mundo.

Logo, o que o senhor está dizendo, 
é que a conta não está fechando?

Sha Zukang: Existe uma grande res-
ponsabilidade. Vejo a Rio+20 como uma 

chance histórica de cuidar do desenvolvi-
mento sustentável. Em vez de olharmos 
como uma questão de países desenvolvi-
dos ou em desenvolvimento, é um tema 
que une toda a humanidade. Não pode-
mos falhar, temos que ter sucesso.

Qual é o papel do Brasil nesse con-
texto?

Sha Zukang: O Brasil é um líder, e 
não digo isso apenas para agradar ao 
país anfitrião. É um país grande, com 
influência regional e global. E fez um 
trabalho tremendo em integrar os três 
pilares: social, econômico e ambiental. 
há ótimas experiências em erradica-
ção de pobreza sob a gestão do presi-
dente Lula e do atual governo.

O que se espera do resultado da 
Rio+20?

Sha Zukang: Devemos ser ambi-
ciosos e muito práticos. Precisamos de 
objetivos. Claro que teremos palavras 
ao negociar, mas precisamos é de 
ação. A economia verde é o principal 
tema. Precisamos de um plano amplo, 
com etapas, opções de políticas e um 
conjunto de boas práticas. Também é 
interessante uma espécie de leve res-
ponsabilidade e um fórum que possa 
rever e acompanhar o que estiver em 
curso. É preciso de objetivos para me-
dir quanto progresso estamos fazendo. 

Quais devem ser os pontos mais 
delicados do processo de negociação?

Sha Zukang: Como mencionei, 
o tempo deve ser a principal bar-
reira. E há a questão da definição 
de economia verde, que não existe. 
Além disso, teremos que negociar 
algumas regras, que eventualmente 
vão restringir o comércio. Alguns 
objetivos podem afetar os países em 
desenvolvimento, que podem não ser 
capazes de atingir os critérios e per-
der mercado. Também terão que ter 
tecnologia, coisa que países pobres 
geralmente não têm. Nem possuem 
recursos para comprar. Essas são as 
preocupações. Não podemos ter ob-
jetivos ou critérios como uma fórmu-
la que sirva para todos. O desenvolvi-
mento sustentável deve ser apenas o 
começo, não um fim.

O que é mais difícil para os países 
mudarem?

Sha Zukang: Os países desenvolvi-
dos estão acostumados a um estilo de 
vida, então não é um trabalho simples 
mudar. Até para emergentes como 
China e Brasil não é fácil. O uso de ener-
gias renováveis, por exemplo, é muito 
bom. Vamos usar energia eólica, solar, 
hidrelétrica, nuclear. Mas elas são 
caras, quem vai pagar? Como atingir o 
equilíbrio entre usar a energia que vai 
reduzir a emissão de carbono, mas ao 
mesmo tempo ter energia suficiente 
para produzir comida? O importante, 
no entanto, é que transformemos desa-
fios em oportunidades.

Leia a entrevista na íntegra e, 
ainda, outras notícias sobre a 
Conferência Rio+20, acessando: 
http://www.rio20.gov.br/?set_
language=pt-br
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O governador Antonio Anastasia 
e o presidente da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 
Ricardo Simões, inauguraram, em 
abril, a central termoelétrica da Es-
tação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
Arrudas, em Sabará. O sistema de 
cogeração de energia elétrica evita que 
gases poluentes sejam eliminados no 
meio ambiente, além de fornecer 90% 
da energia consumida pela ETE.

O governo do estado investiu, por 
meio da Copasa, R$ 50 milhões no novo 
sistema, que tem capacidade de produ-
ção de 2,4 megawatts, o suficiente para 
abastecer cerca de 3 mil residências. 
Com a nova fonte de energia a Copasa 
economizará R$ 2,7 milhões por ano.

“Estamos inaugurando algo ino-
vador e até inst igante.  Estamos 
aproveitando o gás que eflui do pro-
cesso de limpeza da água para gerar 
energia e manter essa estação não só 
ecologicamente limpa, mas também 
energeticamente autossuficiente em 
90% do seu consumo. É a única que 
tem esse tipo de instalação em toda 
a América Latina, o que demonstra, 
mais uma vez, o pioneirismo da Co-
pasa. A palavra inovação deve ser 
sempre nossa meta e aqui estamos 
inovando, trazendo a tecnologia mais 
avançada a favor do meio ambiente”, 
afirmou o governador. 

A estrutura da termoelétrica apro-
veita o gás eliminado em uma das 
fases do tratamento de esgoto, que é 
a reação anaeróbica realizada dentro 
de biodigestores. O esgoto produz 
metano, gás altamente poluente para 
a atmosfera. O gás é canalizado para a 

central termoelétrica, onde é queima-
do, gerando calor que gira as turbinas 
e estas produzem eletricidade.

O processo ainda ajuda a aumentar 
a eficiência dos biodigestores, acele-
rando o trabalho e aumentando a ca-
pacidade atual do tratamento na ETE. 
Num sistema chamado de cogeração 
de energia, o calor aquecerá o lodo no 
interior dos biodigestores aumentando 
a eficiência da reação anaeróbica.

“A ação é inovadora, mas simples. O 
processo de tratamento de esgoto gera 
efluentes líquidos, sólidos e gasosos. 
Os gases antes lançados na atmosfera, 
na forma de gás carbônico, ampliavam 
o efeito estufa. Agora, transformam-se 
em energia elétrica, utilizada no pró-
prio processo de tratamento de esgoto. 
É um investimento inteligente, que 
contribui com o meio ambiente, para 
a qualidade de vida, permitindo que os 

recursos economizados sejam reapli-
cados continuamente em benefício da 
população”, explicou o presidente da 
Copasa, Ricardo Simões.

Meta 2014 - O governador Antonio 
Anastasia ressaltou que a inauguração 
da central termoelétrica da ETE Arru-
das colabora com as ações para alcan-
çar a Meta 2014, que inclui a melhoria 
da qualidade das águas do rio das Ve-
lhas, na Região Metropolitana de Belo 
horizonte. “Nosso objetivo é continuar 
investindo no tratamento dos resíduos 
para que tenhamos a melhoria da qua-
lidade ambiental do rio das Velhas, que 
é o maior afluente do São Francisco, o 
rio da integração nacional. Então, todo 
o investimento que se faz na Região 
Metropolitana acaba refletindo em 
toda a região central, pelo Norte de 
Minas e até pelo Nordeste do nosso 

Inaugurada Central Termoelétrica na Estação 
de Tratamento de Esgoto Arrudas
Assimp Copasa

Tecnologia Avançada

Autoridades descerram a placa de inauguração da Central Termoelétrica da ETE Arrudas
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Tecnologia Avançada

Brasil. Essa unidade tem um papel 
fundamental na melhoria da qualidade 
das águas do rio das Velhas. É nossa 
responsabilidade cuidar das águas e, 
ao mesmo tempo, permitir que nossos 
concidadãos do Norte de Minas e tam-
bém de outros estados tenham água de 
qualidade”, disse.

O governo de Minas vem realizando 
um grande esforço na revitalização da 
Bacia do Rio das Velhas, com o maior 
investimento feito no Brasil nesse 
setor. A ETE Arrudas é um importante 
instrumento para garantir o sucesso 
da revitalização do rio e, assim, alcan-
çar a Meta 2014, que é poder nadar, 
pescar e navegar no trecho do rio das 
Velhas, na RMBh, até aquele ano. 

Para isso, nos últimos anos, a Co-
pasa vem intensificando as ações de 
coleta e tratamento de esgoto para 
impedir que dejetos sejam lançados 
no rio. De 2004 a 2011, aplicou cerca de 
R$ 1,3 bilhão em 172 obras. Em 1999, 
apenas 1,34% do esgoto coletado na 
região da bacia do rio das Velhas eram 
tratados. Em 2011, atingiu o percentu-
al de 76,03%. 

ETE Arrudas - A Estação de Trata-
mento de Esgoto Arrudas já recebeu 
R$ 270 milhões em investimentos, 
incluindo os recursos para a central 
termoelétrica. Para a expansão da 
ETE, que deverá estar concluída até 
2014, estão sendo destinados outros 
R$ 186 milhões. Atualmente cerca de 
90% de matéria orgânica já são remo-
vidas no sistema, com a capacidade 
sendo ampliada de 2,3 para 3,3 metros 
cúbicos por segundo. As obras serão 
realizadas no tratamento preliminar e 
no tratamento primário e secundário.

Com capacidade de tratamento 
2.259 litros por segundo, o equivalente 
a 194,4 milhões de litros de esgoto por 
dia, a ETE Arrudas trata 50% dos esgo-
tos coletados em Belo horizonte e 40% 
dos esgotos coletados em Contagem.

Segundo Ricardo Simões, a Copasa 
multiplicou sua capacidade de tratar 
de esgoto, que passou de 27%, em 2003, 
para mais de 60% no final do ano pas-
sado, devendo chegar a 80% em 2013. 
“Enquanto ampliamos o percentual 
de tratamento em quase três vezes, 
praticamente dobramos o número de 

mineiros servidos pela Copasa por esse 
serviço. hoje já temos 118 estações de 
tratamento de esgoto em plena opera-
ção, outras 78 em obras e quase 50 em 
licitação ou já projetadas”, disse. 

Centro de Pesquisa - há mais de cin-
co anos, a ETE Arrudas tem sido local de 
pesquisa do Departamento de Engenha-
ria Sanitária da universidade Federal de 
Minas Gerais (uFMG), que, por meio de 
convênio de cooperação técnica, utiliza 
as dependências e o esgoto em experi-
ências no processo de tratamento, pes-
quisando inovações tecnológicas.

Com base nessas pesquisas e experi-
ências a Copasa já está utilizando filtros 
biológicos e reatores anaeróbios de fluxo 
ascendentes (RAFA) nas ETEs de Pará de 
Minas, Montes Claros, Jardim Canadá, 
com ganhos tecnológicos e financeiros.

 A ETE Arrudas também conta com 
um Centro de Educação Ambiental 
(CEAM ETE Arrudas) criado com o ob-
jetivo de realizar atividades ligadas ao 
meio ambiente e promover a conscien-
tização da preservação ambiental, por 
meio de visitas e palestras.



Sabesp é reconhecida na 
Bolsa de Valores de Nova York
Assimp Sabesp

RealizAção

A Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) 

completou dez anos de negociação de 
suas ações na Bolsa de Valores de Nova 
York (NYSE). A data (15/05), o “Sabesp 
Day”, foi marcada por uma série de ati-
vidades na NYSE e contou com a partici-
pação da diretora-presidente da Sabesp, 
Dilma Pena, na tradicional abertura do 

pregão da Bolsa de Valores de Nova York.
Após o tradicional “Opening Bell”, 

que determina o início das negociações 
na NYSE, a diretora-presidente apre-
sentou a meta de universalizar os ser-
viços de saneamento até o fim da dé-
cada nas áreas atendidas pela Sabesp, 
a maior empresa de saneamento das 
Américas e a quarta maior do mundo 

em número de clientes: 27,6 milhões 
de pessoas.

Dilma Pena anunciou o compromis-
so da companhia em oferecer 100% de 
água tratada, 100% de coleta de esgoto e 
100% de tratamento de esgoto em todo o 
interior do estado de São Paulo até 2014. 
“A cada novo ano, a Sabesp mostra ter 
condições de executar seu objetivo com 
eficiência, de maneira sólida, dinâmica, 
inovadora e sustentável em termos finan-
ceiros, ambientais e sociais”, afirmou.

Para a diretora-presidente, dez anos 
de atividades na NYSE marcam um perí-
odo de uma gestão de sucesso, refletem 
a confiança depositada por investidores 
do mundo todo e a satisfação dos clien-
tes, beneficiados pela expressiva expan-
são dos serviços. “É uma estratégia de 
gestão bem sucedida que permite à em-
presa planejar, desenvolver e executar 
programas de longo prazo que atendem 
necessidades do estado, dos municípios 
e que melhoram a qualidade de vida da 
população”, disse Dilma.

Nesses dez anos, as ADRs da 
Sabesp valorizaram-se 601% 
na NYSE, superando muito a 
performance do Dow Jones, que 
subiu 29% no período. O valor 
de mercado da Sabesp quase 
triplicou: passou de R$ 6 bilhões 
para R$ 17,1 bilhões. “É um sinal 
da confiança do investidor e do 
mercado em geral na estraté-
gia que temos seguido”, afirma 
Rui Affonso, diretor financeiro 
da Sabesp. No mesmo período, 
na BM&FBovespa as ações da 
Sabesp subiram 427%, ante 401% 
do Ibovespa.

Sh
u

TT
ER

ST
O

Ck

38  |  Sanear



RealizAção

O uso da água bruta no Distrito 
Federal, ou seja, aquela que não 

passa por tratamento e é retirada di-
retamente de rios e córregos, vai ser 
regularizado. Isso significa cadastrar 
os usuários, outorgar e cobrar pelo 
uso da água. A arrecadação deve 
retornar para a região que gerou o 
valor, na forma de investimentos para 
preservação dos recursos hídricos. Os 
comitês de bacias vão definir o valor 
da cobrança, que deve ficar entre R$ 
0,01 e R$ 0,03 por metro cúbico, mas 
ainda não existe um prazo definido 
para a exigência da cobrança entrar 
em vigor. A medida é a principal atu-
alização do Plano de Gerenciamento 
Integrado de Recursos hídricos do 
Distrito Federal (PGIRh-DF), cuja pri-
meira versão data de 2006.

 uma empresa contratada para rea-
lizar a revisão do documento trabalhou 
sob supervisão da Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento Básico 
do DF (Adasa) e apresentou os resulta-
dos ao Conselho de Recursos hídricos 
do DF (CRh) no dia 10 de maio. O Conse-
lho, formado por 26 representantes do 
governo e sociedade civil, tem um mês 
para aprovar a versão final. O material é 
produto de um ano e dois meses de tra-
balho e reuniu dados sobre a demanda e 
a disponibilidade hídrica do DF e Entor-
no, abastecimento humano pela Com-
panhia de Saneamento Ambiental do DF 
(Caesb), irrigação e uso do solo, criação 
animal — com dados do IBGE e Embrapa 
— e indústria. A maioria dos casos de uso 
de água bruta ocorre em área rural. Mas, 
se um morador do Park Way, por exem-
plo, retira água de um poço para irrigar a 
sua propriedade, estará também sujeito 

à cobrança e deve instalar um hidrôme-
tro para medir o quanto usa de água.

 A decisão pela cobrança é embasada 
no conceito de que a água é um bem do 
Estado, dotada de valor econômico e 
finito, não podendo ser usada indiscri-
minadamente. De acordo com o estudo 
para atualização do PGIRh, a estimativa 
é de que a arrecadação anual com o 
recolhimento não ultrapassaria os R$ 
5 milhões. O valor ficaria abaixo do ne-
cessário para viabilizar financeiramente 
a proposta - já aprovada - de criação da 
Agência de Bacia, órgão que se respon-
sabilizaria por gerir esse recurso. Por 
isso, o Conselho também vai avaliar ou-
tras formas de captar verba para o Fun-

do de Recursos hídricos, o mantenedor 
da Agência. 

 Esse montante seria repartido entre 
os custos administrativos da Agência, 
com 10% do valor, e o restante seria des-
tinado efetivamente aos projetos e ações 
do órgão. O grupo de trabalho que pre-
parou o plano usou imagens de satélite e 
encontrou manchas e áreas desmatadas 
próximas aos rios, o que comprova o uso 
desordenado dos recursos e o aumento 
da demanda. 

 Pelos dados compilados no docu-
mento, a extensão de condomínio e chá-
caras passou de 167,2 km², em 2003, para 
729,4 km² no ano passado. As lavouras 
foram as que tiveram maior expansão 

Uso da água bruta será 
cobrado no Distrito Federal
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no período, passando de 20,42% para 
28,18% da área total do entorno imediato, 
sendo que grande parte desse cresci-
mento ocorreu em áreas anteriormente 
ocupadas por campos.

 O diretor-presidente da Adasa, 
Vinícius Benevides, afirmou que, para 
proteger algo, é necessário criar 
regras para o uso sustentável. “Re-
gular a utilização da água é a melhor 
maneira de preservar esse recurso. 
Não dá para criar um código cheio de 
proibições”, argumenta. Segundo ele, 
o plano dará garantias ambientais. A 
previsão é que até 2040 o DF tenha 4 
milhões de habitantes.

“Precisamos conhecer esses usu-
ários e trazer essas pessoas para o sis-
tema a fim de sabermos o quanto estão 
usando de água. A cobrança vem com o 
processo de outorga. É

um método condominial, já que o 
valor volta em benefícios para a região”, 
detalha o coordenador de Regulação da 
Superintendência de Recursos hídricos 
da Adasa, Pablo

Serradourada. A Adasa tem conheci-
mento de 30 mil usuários de água bruta. O 

RealizAção

órgão emitiu outorgas para um terço deles.
“É com esse detalhamento que o 

plano se torna uma ferramenta e uma 
forte diretriz para a tomada de decisão 
distrital e para a própria concessionária 
(a Caesb)”, disse Serradourada. 

Gestão colegiada - São organismos, 
como fóruns, onde usuários da região 
hidrográfica se reúnem para discutir 
assuntos pertinentes para a localidade. 

Eles têm grande poder de aprovação e 
proposta para o Conselho. O DF tem três 
comitês, para as três regiões hidrográ-
ficas, responsáveis pelas sete bacias da 
área. Os comitês terão autonomia para 
definir se usarão um valor único para a 
cobrança do uso da água ou se fixarão 
valores diferentes. A expectativa da Ada-
sa é de que haja consenso. (Ana Pompeu, 
do Correio Braziliense – 11/05)

Sh
u

TT
ER

ST
O

Ck

ShuTTERSTOCk

40  |  Sanear



A Agência Americana para o Comér-
cio e o Desenvolvimento (uSTDA – 

uS Trade and Development Agency) as-
sinou com a Cagece um convênio para 
elaborar, sem ônus, projetos de enge-
nharia para a Companhia. Os projetos 
contemplam a construção de Estações 
de Tratamento de Esgoto nas bacias do 
Siqueira e do Cocó, assim como a inte-
gração dos centros de controle de água 
e esgoto.

 A parceria permitirá à Cagece be-
neficiar-se gratuitamente do mais alto 
padrão em projetos de engenharia, 
oferecendo o melhor serviço para os 
clientes. A seleção dos projetos foi ini-
ciada em 2010. Os projetos para Estações 
de Tratamento de Esgoto irão beneficiar 
áreas de Fortaleza onde ainda não houve 
a expansão do sistema de esgotamento 
da Cagece, mais especificamente na 
área ainda não atendida das bacias do 
Cocó e do Siqueira. Já a integração dos 
já existentes Centros de Controle Opera-
cionais de Água e Esgoto irá permitir um 
controle mais apurado e a geração de 
dados para uma melhor gestão. Os cen-
tros de controle acionam remotamente 
equipamentos que controlam as redes 
de água e esgoto.

 A uSTDA é uma agência indepen-
dente de apoio do governo americano 
e garante recursos para a elaboração 
de projetos que promovam o desenvol-
vimento de modernas infraestruturas. 
Faz parte de sua missão a criação de 
parceria com a finalidade de fomentar 
a sustentabilidade e o crescimento 
econômico.

RealizAção

Projetos de água e esgoto da Cagece 
ganham apoio de Agência Americana
Assimp Cagece

Gestão Sustentável - A Companhia de 
Água e Esgoto do Ceará recebeu certifi-
cação pela implantação de políticas nas 
áreas de Gestão de Responsabilidade 
Corporativa e Sustentabilidade. O cer-
tificado, concedido pelo Serviço Social 
da Indústria (Sesi), é o reconhecimento 
das práticas socioambientais e de ges-
tão aplicadas pela Companhia e é a eta-
pa final de uma capacitação realizada 
por colaboradores na área, ministrada 
pelo próprio Sesi.

Atualmente, a Cagece possui um 
Comitê de Sustentabilidade que tem 
como finalidade promover uma agenda 
socioambiental e desenvolver políti-
cas sustentáveis para a Companhia. 
“Nós estamos avançando na questão 
da sustentabilidade. Existe hoje, no 
mundo inteiro, uma grande preocupa-
ção em promover o desenvolvimento, 
preservando recursos ambientais e 
culturais para gerações futuras, e na 
Cagece estamos nos alinhando a esse 
conceito”, afirma Antônio Alves Filho, 

diretor Comercial da Cagece.
A Companhia também usa como pa-

râmetros para sua gestão os indicadores 
de Responsabilidade Social Empresarial 
do Instituto Ethos. As ações implantadas 
buscam seguir os padrões exigidos pelo 
Instituto e seguem a recomendação de 
gerir os negócios de forma socialmente 
responsável.

Na Cagece, os programas de res-
ponsabilidade social são geridos por 
intermédio de ações presentes na comu-
nidade, como o “Treine”, que atua com 
crianças por meio do esporte e o teatro 
de bonecos, que leva cultura e conscien-
tização ambiental por meio de temáticas 
ambientais por todo o estado. Além 
dessas práticas, ainda são promovidas 
iniciativas de ajuda à comunidade, como 
o programa Reciclocidades, que forma 
artesãos e estimula o uso de materiais 
recicláveis. Também existe um progra-
ma que incentiva o voluntariado entre os 
funcionários.

Para o público interno, a Companhia 
trabalha a questão social e ambiental, 
promovendo ações sustentáveis diárias, 
como o não uso de copos descartáveis e a 
coleta seletiva de lixo. 
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A Companhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal) substituiu, em 

2011, mais de 13 mil metros de redes 
de distribuição de água em Maceió, 
beneficiando cerca de 200 mil pes-
soas em 18 bairros da cidade. Essas 
áreas possuíam redes antigas, quase 
sempre de ferro fundido e com diâme-
tro subdimensionado, o que causava 
obstrução e vazamentos, ocasionan-
do deficiência no abastecimento de 
água. Nesses serviços a empresa 
investiu R$ 2,2 milhões, com recursos 
próprios, ampliando a oferta de água 
e melhorando a distribuição.

Jacintinho, Farol e o Centro de 
Maceió foram algumas das áreas 
onde houve maior extensão de redes 
substituídas. No Jacintinho, foram 
trocados 1.299 metros de redes; no 
Farol, 5.031 metros; e no Centro, 1.299 
metros.

De acordo com o presi-
dente da Casal, Álvaro Me-
nezes, esse trabalho – 
substituição de redes 
antigas – continua 
e m  2 0 1 2 ,  p r i o r i -
zando-se as áreas 
onde a deficiência 
no abastecimento 
é mais frequen-
te. Atualmente, a 
companhia está 
trocando a rede 
(210 metros) da 
rua Álvares 
Cabral, em 
f r e n t e  a o 

Instituto Médico Legal (IML), no Pra-
do, trabalho que vai melhorar o abas-
tecimento dessa localidade e de áreas 
vizinhas.

Além do Jacintinho, Farol e Cen-
tro, foram trocadas redes em 2011 nos 
bairros de Riacho Doce (1.500m), 
Prado (382m),  Ip ioca 
(182m), Ponta Gros-
sa (86m), Levada 
(220m), Tabuleiro 
(700m), Cruz das 
A lmas  (250m) , 
S a n t o s  D u -
mont (172m), Poço 
(335m), Jatiúca (20m), 
Feitosa (78m), Ouro Preto (125m), 
Bebedouro (142m) e Gruta de 
Lourdes (150m).

Esses serviços fazem parte do 
compromisso da Casal, da Seinfra 
e do governo do estado, para que a 
comunidade alagoana seja atendida 
com o máximo de qualidade.

Casal investe R$ 2,2 milhões em 
substituição de redes de água
Assimp Casal

RealizAção
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O governador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo, o presidente 

da Casan (Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento), Dalírio Beber, 
o ministro das Cidades, Aguinaldo Ri-
beiro, e a ministra das Relações Insti-
tucionais, Ideli Salvatti, assinaram, em 
abril, um financiamento com a Caixa 
Econômica Federal no valor de R$ 
404,7 milhões. Esse valor será investi-
do na ampliação do saneamento básico 
em seis municípios de Santa Catarina. 
Os recursos fazem parte do montante 
de R$ 1,4 bilhão que a Casan pretende 

Casan assina financiamento com a Caixa para 
investir R$ 404 mi em saneamento no estado

RealizAção

investir em água e esgoto no estado 
nos próximos três anos.

Nessa etapa, serão beneficiadas 
as cidades de Florianópolis, São José, 
Biguaçu, Criciúma, Concórdia e Rio do 
Sul. A Capital receberá R$ 196 milhões 
do total financiado. Cerca de R$ 150 
milhões serão investidos no sistema 
de esgoto e o restante será aplicado na 
ampliação das estações de tratamento 
de água, com reforço na produção e 
rede de distribuição. A meta é aumen-
tar a cobertura de saneamento básico 
de 55% para 75% de abrangência em 

Florianópolis até o fim de 2015.
Os recursos são resultado de proje-

tos da Casan, que foram encaminhados 
e aprovados pelo Ministério das Cida-
des e fazem parte da segunda etapa 
do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento). Segundo Dalírio Beber, 
o valor financiado deve ser devolvido ao 
governo federal em até 20 anos.

“Nossos indicadores de sane-
amento estão longe do ideal, mas 
estamos avançando em direção à uni-
versalização. A expectativa é de que 
100% da capital sejam atendidos com 
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saneamento entre 2022 e 2025. 
Queremos que o índice seja 
compatível ao desenvolvimento 
econômico e social do estado”, 
afirmou Dalírio.

Parcerias e resultados - o mi-
nistro das Cidades, Aguinaldo 
Ribeiro, ressaltou a importân-
cia das parcerias com estados 
e municípios, afirmando que, 
dessa forma, é possível ma-
ximizar recursos e transfor-
mar os projetos do papel para 
ações concretas. Para Ribeiro, 
o investimento em saneamento 
básico está diretamente rela-
cionado à qualidade de vida.

“Santa Catarina é um polo 
turístico importante. É preciso investir 
no saneamento porque é uma forma 
de proporcionar saúde preventiva e, 
por consequência, qualidade de vida 
aos moradores da região e turistas”. 
O ministro disse ainda que há previsão 
de novos investimentos na capital até o 

RealizAção

INVESTIMENTOS

Local e valor Aplicação do recurso

Florianópolis
R$ 196 milhões

Cerca de R$ 150 milhões investidos na ampliação do sistema de esgoto para os bairros Abraão Capoeiras, Vila 
Aparecida e Monte Criso; emissários terrestres entre o Ribeirão da Ilha e o Campeche, até Santo Antônio de Lis-
boa; ampliação de sistema de esgoto para Lagoinha e Praia Brava, no norte da ilha; implantação de emissário 
submarino na praia do Campeche com efluentes do sul da Ilha. Cerca de R$46 milhões investidos na ampliação 
da estação de tratamento de água do Morro dos Quadros, que terá vazão ampliada em 50%, passará de dois 
para três mil litros por segundo; implantação de uma macroadutora na região do Itacorubi

São José
R$ 20,641 milhões

Construção de três reservatórios de água ampliando a reservação em 14 milhões de litros; ampliação do siste-
ma de esgotamento sanitário em diversos bairros, incluindo Floresta, Bela Vista II, Ipiranga, Centro histórico 
e Ponta de Baixo.

Biguaçu
R$ 39,302 milhões

Implantação do sistema de esgotamento sanitário, hoje inexistente. O projeto prevê o assentamento de 52 mil 
metros de rede coletora, execução de 5.718 ligações domiciliares e construção de 13 estações elevatórias e uma 
estação de tratamento de esgoto.

Criciúma
R$48,794 milhões

Projetos de reestruturação do sistema de abastecimento de água; ampliação em 50% do sistema de esgota-
mento sanitário do bairro Próspera.

Concórdia
R$ 25,188 milhões

Implantação do sistema de esgoto sanitário, hoje inexistente, com uma cobertura de 55% da região ao término 
das obras.

Rio do Sul
R$ 74,552 milhões

Implantação do sistema de esgoto sanitário com cobertura de 
R$ 85%.

fim deste ano, provavelmente na área 
de habitação.

Valter Nunes, diretor executivo da 
Caixa Econômica Federal, alertou espe-
cialmente sobre os indicadores de Santa 
Catarina. “O estado tem os melhores indi-
cadores em diversas áreas, mas no sane-

amento precisa melhorar. É um dos itens 
que deixa a desejar. Sabemos que a Casan 
tem planejamento de longo prazo. Esses 
recursos apenas dão início ao projeto. Es-
tamos dispostos a novas parcerias, cre-
mos que é só o primeiro impulso”, disse. 
(Letícia Mathias, do ND Online).
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RealizAção

Plano para Universalização 
do Saneamento para o 

município de Serra

Meta: universalização dos serviços 
de esgotamento sanitário com 

pelo menos 95% da cobertura das 
ligações de água até 2021.

Escopo: toda a área municipal 
urbana

Investimentos: R$ 390 milhões

Cesan lança plano de R$ 390 milhões para 
universalização do saneamento 
Assimp Cesan

O governo do Espírito Santo e a Com-
panhia Espírito Santense de Sane-

amento (Cesan) lançaram em meados 
de abril o Plano de universalização do 
Saneamento, que prevê investimento 
de R$ 390 milhões em coleta e trata-
mento de esgoto no município de Serra, 
na Região Metropolitana da Grande 
Vitória. Desse montante, R$ 20 milhões 
serão destinados a ligações gratuitas 
para famílias de baixa renda.

 O governador Renato Casagrande 
lembrou do caráter marcante do lan-
çamento da PPP, a primeira do Espírito 
Santo. “Essa parceria é um símbolo do 
esforço do governo em busca de novos 
caminhos para garantir os investimen-
tos necessários do estado. Enfrenta-
mos forte redução na arrecadação com 
a mudança na lei no ICMS, proposta pelo 
governo federal e aprovada no Legis-
lativo, sérias ameaças com a alteração 
nos critérios de distribuição dos royal-
ties do petróleo e ainda assim vamos 
conseguir investir R$ 390 milhões para 
universalizar a coleta e o tratamento 
de esgoto em uma das nossas cidades 
mais populosas, além de realizar in-
vestimentos de mais de R$ 1 bilhão no 
setor de saneamento em quatro anos”, 
relatou.

 Segundo o presidente da Cesan, 
Neivaldo Bragato, o Espírito Santo é o 
estado que mais investe em saneamen-

to no Brasil. “Ao longo dos últimos anos 
a Cesan vem aplicando vultosos recur-
sos no setor de saneamento, colocando 
o Espírito Santo como o estado brasi-
leiro que mais investe nesse setor por 
habitante. Nos próximos quatro anos, 
teremos um grande desafio proposto 
pelo governo do estado de aplicar mais 
R$ 1 bilhão na ampliação dos serviços 
de abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto para a população. 
Com essa parceria com o setor privado 
damos um importante passo nessa di-
reção”, analisou.

Bragato lembrou ainda que a PPP 
não é uma privatização. “A Cesan con-
tinuará como empresa pública e de-
tentora da concessão dos serviços 
de saneamento, pois não há venda de 
ações da Companhia na operação. O 
investidor privado será remunerado pe-
las obras que realizar e pelos serviços 
que executar. Após 30 anos de contrato, 
todo o investimento será integrado ao 
patrimônio da Companhia”, explicou.

 O município de Serra conta hoje com 
uma cobertura de cerca de 60% dos 
serviços de coleta e tratamento de es-
goto. Com esse investimento, será mais 
uma das grandes cidades do Brasil a 
ter o serviço de coleta e tratamento de 
esgoto universalizado. 

A meta é atingir 
uma cobertura de 

95% até 2021, beneficiando mais de 500 
mil habitantes do município. O contrato 
terá duração de 30 anos com investi-
mentos feitos pela iniciativa privada, 
que receberá mensalmente uma con-
traprestação paga pela Cesan, estatal 
detentora da concessão no município, 
para remunerar as obras e a operação 
do sistema de esgotamento sanitário. 

 O município de Serra hoje é atendido 
por 21 Estações de Tratamento de Esgo-
to e o plano de engenharia referencial 
prevê a consolidação em oito sistemas 
de tratamento com 10 Estações de Tra-
tamento de Esgoto. Atualmente exis-
tem 41 mil ligações ativas de imóveis à 
rede de esgoto. Em 2021 estima-se que 
esse número atinja 105 mil.

Número 18 | Junho 2012   |  45



Governo do Pará e Cosanpa beneficiam a 
população com obras de saneamento

RealizAção

Populações do Pará ganharão mais 
qualidade de vida com as obras de 

saneamento que o governo do estado 
irá realizar a partir deste ano em vários 
municípios da Região Metropolitana 
de Belém e no interior do estado. O 
governador Simão Jatene assinou, 
em meados de abril, convênios e um 
contrato de financiamento com a Caixa 
Econômica Federal, garantindo re-
cursos na ordem de R$ 360 milhões, 
provenientes do PAC 2 e do próprio 
tesouro estadual. Os recursos serão 
gerenciados pela Companhia de Sane-
amento do Pará (Cosanpa), que será a 
responsável pelas obras.

Durante o evento, Jatene ressaltou 
que os investimentos garantidos com 
a assinatura dos convênios, somados 
aos que o estado já está aplicando por 
meio do PAC 1 e dos próprios recur-
sos, chegam a um valor de quase R$ 1 
bilhão. “É a maior intervenção em sa-
neamento que já aconteceu neste es-
tado. Estamos recuperando um déficit 
de anos. Apesar dos investimentos, 
muito ainda precisa ser feito”, afirmou 
o governador, que estima que pelo 
menos mais R$ 1,7 bilhão precisam 
ser investidos para que o Pará alcance 
a média nacional.

O governador assinou primeiro os 
convênios para as obras de saneamen-
to nos municípios de Santarém, Ana-
nindeua, Marituba, Breves, Marabá e 
Monte Alegre, totalizando recursos no 
valor de R$ 113,2 milhões. Em segui-
da, firmou contrato de financiamento 
entre o governo do estado, que investe 
R$ 41,7 milhões, e o governo federal, 
com R$ 202,9 milhões, para obras em 

Belém e Região Metropolitana, Casta-
nhal, Alenquer e Moju.

“Esses convênios que firmamos 
hoje fazem parte de um conjunto de 
novos investimentos que o governo 
do Pará está fazendo para melhorar a 
qualidade de vida de toda a população. 
A partir dessas obras serão constru-
ídos mais 500 quilômetros de rede de 
abastecimento de água, além de mo-
dernizarmos a estrutura da Cosanpa. 
É um esforço muito grande o que es-
tamos fazendo para atingir as nossas 
metas e vamos continuar assim, para 
chegarmos ao final do governo em um 
patamar muito melhor”, disse Jatene.

Obras - O presidente da Cosanpa, 
Antônio Braga, ressaltou que as obras 
que estão sendo executadas já com o 
PAC 1 e outras que serão realizadas a 
partir dos investimentos permitirão a 
recuperação e a ampliação do serviço 

em diversos municípios. Na capital, 
por exemplo, Antônio contou que será 
realizada a recuperação e a moder-
nização da Estação de Tratamento do 
Bolonha, que abastece toda a capital 
e Região Metropolitana. “As obras 
garantirão imediata recuperação e 
ampliação dos serviços na Região 
Metropolitana. Será possível também 
construir uma unidade de reserva, que 
permitirá que façamos outras melho-
rias em breve sem que seja preciso 
suspender o serviço para a popula-
ção”, explicou Braga, destacando que 
com as obras o volume de água gerado 
pelo Bolonha passará de 4,8 m³ para 
6,4 m³ por segundo.

Além das obras em Belém, entre 
outras, o presidente destacou a am-
pliação e a melhoria no serviço dos 
outros municípios. Em Marituba, por 
exemplo, haverá a construção de uma 
adutora de 9.500 metros, aumentando 
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a capacidade de abastecimento em 
300%. Segundo Antônio, com as obras 
do PAC 1 que já ocorrem naquele muni-
cípio, será possível atender com água 
de qualidade quase 38 mil famílias. 
Em outras cidades paraenses as obras 
também vão beneficiar muita gente. 
Nas cidades de Marabá, no sudeste, e 
Santarém, no oeste, 100% da população 

será atendida com a rede de abasteci-
mento de água tratada do estado.

Para o superintendente da Caixa 
Econômica Federal no Pará, Evandro 
Lima, os investimentos que o governo 
do estado está fazendo simbolizam o 
desenvolvimento e a ampliação de um 
direito básico de todos os cidadãos. 
“Com certeza são obras de grande 

importância, que estão consolidando 
o desenvolvimento do estado do Pará. 
Significa qualidade de vida para a po-
pulação. Muita gente será beneficiada 
nos municípios. Nós fazemos parte 
dessa melhoria e vamos continuar 
apoiando o estado nesses investimen-
tos”, afirmou Lima. (Thiago Melo, da 
Agência Pará).

ANTôNIO SILVA – AGêNCIA PARÁ 

Diretoria da Cosanpa prestigiando a solenidade de assinatura do convênio milhonário, para o saneamento do Pará

RealizAção
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Até meados de maio, 229 municípios 
baianos decretaram situação de 

emergência por consequência dos efei-
tos da seca. O número de cidades que 
sofrem com a falta de chuva vem au-
mentando a cada dia. Afinal, a estiagem 
prolongada já é considerada a maior 
das últimas três décadas na Bahia. In-
tegrando as ações do governo do estado 
no enfrentamento aos efeitos da seca, 
a Embasa está realizando ações nos 
sistemas de abastecimento de água de 
110 municípios que estão em situação 
mais crítica. Desses, 85 já contam com 
intervenções em andamento. 

As ações totalizam cerca de R$ 
548 milhões, sendo R$ 235 milhões de 
recursos próprios da Embasa. “Além 
de grandes obras estruturantes do Pro-
grama Água para Todos com conclusão 
prevista para este ano, que vão levar 
água de qualidade a regiões com falta 
de disponibilidade hídrica, a empresa 
também está investindo em ações 
emergenciais”, declara Abelardo de 
Oliveira Filho, presidente da Embasa. 

Além de obras estruturantes, a Em-
basa está realizando ações emergen-
ciais para garantir o abastecimento nos 
municípios em situação crítica. Entre 
as ações estão:  integração de sistemas 
de abastecimento de água com dispo-
nibilidade hídrica aos sistemas que se 
encontram em colapso, em função da 
redução do volume dos mananciais; 
abastecimento alternativo da população 
por meio de carros-pipa; e colocação 
em operação de poços que apresentam 
água com qualidade apropriada para 
consumo humano, integrando ao siste-
ma distribuidor. 

Embasa investe R$ 548 milhões em ações 
de enfrentamento aos efeitos da seca
Assimp Embasa

RealizAção

 Utilização racional - Devido ao pe-
ríodo de seca em algumas regiões da 
Bahia e a consequente diminuição do 
nível dos mananciais (barragens, açu-
des, rios e poços) que abastecem deter-
minada cidade ou localidade, a Embasa 
vem adotando, em alguns municípios, a 
medida preventiva de distribuir água em 
regime de racionamento.  “A distribuição 
de água tratada nesse regime é a única 
forma de garantir a continuidade do 
serviço de abastecimento até que volte 
a chover na região”, explica o presidente 
da empresa, Abelardo de Oliveira Filho.

Na prática, significa que, com me-
nos água para distribuir, os imóveis 
atendidos pela Embasa terão água nas 
torneiras em menos dias da semana. 
Como medida para ter acesso à água 
nos períodos de desabastecimento, 
a população deve reservar o recurso, 
instalando uma caixa d’água de acordo 
com as necessidades diárias da cada 

família, como determina a Resolução 
n° 001 da Comissão de Regulação dos 
Serviços Públicos de Saneamento da 
Bahia (Coresab). Além disso, deve fazer 
o consumo racional da água distribuí-
da, evitando desperdício e usos menos 
importantes como irrigação de jardins, 
lavagem de carros, calçadas, áreas ex-
ternas, entre outros espaços.

“A Embasa não tem poder de polícia 
para punir aqueles que, porventura, 
promovam desperdício ou não façam 
uso racional da água, mas está fazendo 
sua parte alertando a população para a 
gravidade da falta de disponibilidade hí-
drica e corrigindo com rapidez eventu-
ais vazamentos na rede distribuidora”, 
ressalta Abelardo. Nos municípios em 
que há o racionamento, a empresa tem 
desenvolvido campanhas nos meios de 
comunicação para alertar a população 
e distribuindo o calendário dos dias em 
que distribuirá água. 
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Conhecer o que pensa o brasileiro 
sobre o saneamento básico, sua 

importância para a vida, os impactos 
da ausência dos serviços de água tra-
tada, coleta e tratamento dos esgotos 
e a visão quanto à responsabilidade das 
autoridades - esses foram os objetivos 
da mais nova pesquisa concluída pelo 
Instituto Trata Brasil e IBOPE: “A per-
cepção do brasileiro quanto ao sanea-
mento básico e a responsabilidade do 
poder público”.

Diferente da realizada em 2009, a 
pesquisa foi mais direcionada às per-
cepções quanto à evolução e carências 
dos serviços e abordou principalmente 
a visão da sociedade em relação às 
responsabilidades pelos avanços do 
saneamento básico nas cidades.

Foram realizadas 1.008 entrevistas 
em 26 grandes cidades do país, com 
população acima de 300 mil habitan-
tes, em todas as regiões. Na amostra, 
prevaleceram as entrevistas com mu-
lheres (55%), da classe C (54%), com 
idades acima dos 30 anos e com grau de 
instrução do ensino fundamental.

 Diferentemente dos resultados de 
2009, quando ao serem perguntados so-
bre o que entendiam pelo termo “sanea-
mento básico”, 31% das respostas foram 
“Não Sabe”, desta vez, isso ocorreu em 
apenas 13% dos casos, o que mostra que 
as pessoas estão mais bem informadas 
sobre o tema.  Na soma das respostas, 
em 2009, 65% estavam relacionadas aos 
4 serviços do  saneamento (água, esgo-
tos,  resíduos sólidos e drenagem); já em 

2012 esse número subiu para 81%. Neste 
ano, 6% das pessoas responderam que 
saneamento básico é saúde.

 Apesar do maior conhecimento, 
quando questionados sobre as áreas 
mais problemáticas em sua cidade, os 
esgotos apareceram apenas em 6º lu-
gar, atrás da saúde, segurança, drogas, 
educação e transporte. Perguntados 
sobre quais serviços deveriam ser 
prioridade nas prefeituras, o sanea-
mento perde para a saúde (78% x 3%), 
Educação (81% x 3%), Segurança (67% x 
13%) e Desemprego (64% x 19%).

Da presença dos serviços nas cida-
des, no que se refere aos serviços liga-
dos ao saneamento básico existentes 
em seu bairro ou cidade, prevaleceu a 
coleta de lixo (97%), depois o abaste-
cimento de água (93%), água tratada 
(89%), coleta de esgoto (67%), retirada 

de entulho (66%), tratamento de esgoto 
(55%) e a limpeza de bueiros (48%).

 Com relação à ligação das próprias 
casas à rede de coleta de esgotos, na 
média dos entrevistados, 71% afirma-
ram ter suas casas interligadas. Os ín-
dices, no entanto, são menores no gru-
po de entrevistados com renda de até 1 
salário mínimo (56%), periferia (62%) e 
no Nordeste (46%), o que mostra que, 
realmente, os menos beneficiados co-
nhecem melhor o problema. 25% das 
pessoas, ou seja, ¼ dos entrevistados, 
afirmaram que suas casas não estão 
conectadas à rede e 16% afirmaram ter 
fossas sépticas ou rudimentares.

 Quanto à disposição das pessoas em 
pagar por esses serviços, 50% dos entre-
vistados afirmaram que não pagariam 
para ter seus esgotos ligados à rede. Em-
bora não estando dispostos a pagar, 69% 

Pesquisa do IBOPE conclui que cidadão está 
mais consciente sobre saneamento básico
O cidadão das grandes cidades está mais bem informado sobre o saneamento básico e muito mais 

crítico, tanto quanto ao papel das autoridades quanto ao dos candidatos

Boa Notícia
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Boa Notícia

dos entrevistados responderam pagar 
pela tarifa de esgoto, inclusive 29% da-
queles que declararam “não possuir 
coleta” afirmaram pagar a tarifa, 
mesmo sem ter os serviços. Ao 
serem perguntados sobre o va-
lor pago pelos serviços de água 
e esgoto, 58% afirmaram ser 
CARO em relação à qualidade 
do serviço prestado.

 Édison Carlos, presidente 
executivo do Instituto Trata Bra-
sil, comenta: “Como os números 
oficiais do Ministério das Cidades 
mostram que menos da metade da 
população brasileira está realmente 
conectada às redes de coleta, podemos 
concluir que muitas pessoas imaginam 
que suas casas estão ligadas, quando na 
verdade não estão. Já o número elevado 
de pessoas não dispostas a pagar pelos 
serviços demonstra a insatisfação do 
cidadão com tantas taxas e impostos, 
mas também pode ser visto como um 
sinalizador da menor importância deste 
serviço comparativamente a outros”.

 Ao analisar a percepção do cidadão 
quanto ao destino dos esgotos, 49% 
afirmaram ir para a natureza (soma 
dos 31% - rios, 8% - mar, 7% - córregos 
e 3% - ruas). Somente 19% dos entre-
vistados afirmaram que os esgotos vão 
para um centro de tratamento. Na mé-
dia nacional, 29% afirmaram não saber 
o destino dos esgotos e o desconheci-
mento é maior nas periferias (37%) e 
nas cidades do interior (46%). Desta-
que para a percepção das pessoas no 
Nordeste onde 26% afirmaram que o 
esgoto vai direto para o mar, compara-
tivamente aos 8% da média nacional.

 
Relação com à qualidade de vida 

- Estimulados a falar sobre as áre-
as beneficiadas com investimentos 
em saneamento básico, as pessoas 
identificaram a Saúde como a mais 

beneficiada (73% na média, chegando 
a 87% no Nordeste), seguida do Meio 
Ambiente (37% na média, mas por 58% 
dos entrevistados com ensino superior 
e 51% dos que vivem em cidades do 
interior), Educação com 23%, geração 
de empregos (20%) e habitação (18%).

Já nas consequências negativas 
da falta dos serviços de água potável e 
esgotamento sanitário prevalecem as 
doenças (70% das respostas), cheiro 
ruim (44%), presença de ratos – in-
setos (41% – 32%) e contaminação do 
solo (20%). A percepção das doenças 
é maior no Nordeste (84%) e entre os 
que ganham até 1 salário mínimo (79%). 
Entre as doenças causadas pela falta 
de saneamento prevaleceu a dengue, 
citada em 53% das respostas, leptos-
pirose dos ratos (43%), diarreias (39%), 
febre (22%), alergias (20%) e viroses 
(19%). Cerca de 30% dos entrevistados 
afirmaram que ele ou alguém da família 
já tiveram de se afastar do trabalho por 
conta das doenças decorridas da falta 
de saneamento, prevalecendo as mes-
mas doenças citadas acima.

“A falta de saneamento pode in-
terferir no aprendizado na escola” foi 
a resposta de 89% dos entrevistados, 

sendo que 32% disseram ter crianças 
com até 6 anos frequentando escola  e 

que se afastaram por doenças. 16% 
dos casos por diarreias e 12% com 

alergias, doenças ligadas à falta 
de saneamento. 

 
Avaliação dos serviços 

prestados em saneamento 
básico - Entre os que afirma-
ram ter seus esgotos coletados, 

49% declararam que os serviços 
de saneamento básico são total-

mente adequados e 46% declara-
ram não serem adequados (38% dizem 

“parcialmente” e 8%, “inadequados”). 
Quando perguntados sobre as melho-
rias nos serviços de saneamento no 
bairro onde moram, 41% afirmaram que 
houve melhora, 44% que permanece-
ram iguais e 11% que pioraram. 

Números semelhantes foram da-
dos para as melhorias dos serviços 
nas cidades. Especificamente com 
relação à coleta, 46% disseram estar 
satisfeitos com os serviços, 20% nem 
satisfeito nem insatisfeito e 33% insa-
tisfeitos. Para o tratamento do esgoto, 
os números são menores - 37%, 22% e 
34%, respectivamente.

Os entrevistados (25%) pergunta-
dos sobre “o que o cidadão pode fazer 
para ajudar a melhorar o saneamento” 
afirmaram NãO saber ou não respon-
deram, 18% que devem informar os pro-
blemas à prefeitura, 15% fiscalizar os 
serviços e 10% mobilizar os moradores. 

Para ter acesso à pesquisa com-
pleta, acesse:

http://www.tratabrasil.org.br/da-
tafiles/uploads/estudos/pesquisa15/
Resultados-Pesquisa-Ibope-2012.pdf.

(Texto da Assessoria de Imprensa 
do Instituto Trata Brasil, enviado espe-
cialmente para a revista Sanear)
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Terceirização de mão de 
obra – impactos e reflexos no 
saneamento básico

É tormentoso hoje o debate acerca 
da terceirização de mão de obra prati-
cado por diversos setores da economia, 
mais ainda, cremos nós, para o setor de 
saneamento básico e em face do apa-
rente desconhecimento que diversas 
entidades de fiscalização têm dos efeti-
vos serviços prestados e desenvolvidos 
por empresas ligadas ao setor.

Iniciamos aqui com uma breve 
apresentação histórica da terceiriza-
ção de mão de obra, informando que 
tal sistemática de trabalho teve ori-
gem nos anos 50 nos Estados unidos 
da América, em razão da escassez de 
massa de trabalho verificada após a 
Segunda Guerra Mundial. O emprego 
de tal sistema de trabalho tornou-se 
questão estratégica.

Na década de 70 o Japão aprimo-
rou-se no emprego da terceirização de 
mão de obra, sendo que o modelo atual, 
especialmente adotado pela indústria 
automobilística, é reflexo daquele mo-
delo japonês.

No Brasil, a partir dos anos 90, 
identificamos tal modalidade de siste-
matização de trabalho para o setor de 
saneamento básico, cujo objetivo foi 
e é o de trazer vantagens na redução 
de custos, aumento de produtividade, 
flexibilidade, maior competitividade 
e, em particular, melhor prestação de 
serviços ao cliente.

O gestor optante pela terceirização 
de mão de obra deve ter em boa conta 
alguns importantes nortes para a efe-
tivação de tal metodologia de trabalho, 
quais sejam: (i) estar preparado para 
mudanças; (ii) estabelecer relação de 

confiança e parceria com o contratado; 
(iii) formular um modelo de contrato 
garantidor de direitos; (iv) avaliar com 
acuidade os custos; (v) ter foco na qua-
lidade dos serviços prestados; e, entre 
outros mais, (vi) avaliar com frequência 
a satisfação do cliente.

Observamos que se entendem 
como lícitos os contratos de terceiri-
zação de mão de obra para o desem-
penho de funções ligadas às ativida-
des-meio das empresas tomadoras 
de serviços, pois se relacionados às 
suas atividades-fim, tal contratação 
poderá ser considerada ilícita e ca-
racterizadora de vínculo de emprego 
direto com a contratante (RR-83700-
47.2006.5.17.0006). Complexo é para os 
atores externos ao setor – reconhece-
mos – definir e entender qual o efetivo 
conceito das atividades (fim e meio) de 
saneamento básico, cuja competência 
constitucional para definir suas diretri-
zes foi dirigida à união Federal, confor-
me inciso XX, artigo 21, da Carta Magna.

A nosso sentir, tal dificuldade 
deve ser de pronto enfrentada pelas 
empresas do setor de saneamento 
básico, com a participação de ges-
tores públicos de primeiro escalão, 
com o intuito de apresentar a cadeia 
de serviços prestados pelo segmento 
e, em especial, com a demonstração 
segregada daquilo quanto é atividade-
-meio, daquilo quanto é atividade-fim 
de saneamento. Estamos convencidos 
de que, a partir de tal iniciativa empre-
endedora, as contratações de mão de 
obra terceirizada serão avaliadas de 
forma destacada pelos órgãos de fis-

ARQuIVO PESSOAL
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calização, o que provavelmen-
te gerará menor passivo para 
as empresas; e, mais ainda, a 
desnecessidade das empresas 
do setor em serem obrigadas 
a realizar concursos públi-
cos para o preenchimento de 
postos de trabalho como os de 
copeira, motorista, leiturista, 
pedreiro e outros, o que a nos-
so sentir somente faz onerar 
ainda mais a Administração.

Na esfera do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), cuja 
função precípua é a de unifor-
mizar a jurisprudência tra-
balhista, firmou-se o enten-
dimento da necessidade de 
se aclarar o tema – seja para 
os contratantes, seja para os 
contratados, na modalidade 
terceirizada. Para tanto, e 
no ano de 2011, aquele TST, 
com extremo ineditismo e em 
Audiência Pública, debateu por dois 
dias a terceirização de mão de obra, 
sua licitude, impactos e reflexos para 
a sociedade.

Fruto dessa meritória discussão foi 
tornar real a possibilidade de o citado 
Tribunal enfrentar os 5.000 (cinco mil) 
processos então sobrestados no âmbi-
to de sua competência; e, caso a caso, 
definir em que residiria a licitude e 
responsabilidades pela contratação de 
mão de obra terceirizada.

E para o setor de saneamento 
básico algumas diretrizes já foram 
fixadas em linha com o quanto pre-
visto na Súmula 331/TST, em espe-
cial no tocante ao texto de seu item 
IV, alterada quando do julgamento 
plenário pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) da Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC) 16-DF; no 
sentido de que a mera inadimplência 
do contratado não seja transferida 

à Administração (direta ou indireta) 
a responsabilidade pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas. Ainda 
quanto à Súmula 331/TST menciona-
da, observamos que os incisos I e III 
somente consideram lícita a terceiri-
zação nos casos temporários ligados 
à atividade-meio do tomador, desde 
que inexistentes a pessoalidade e a 
subordinação direta.

Tal não transferência de respon-
sabilidade à Administração, direta ou 
indireta, segundo a jurisprudência do 
TST, assenta-se quando verificada 
que o órgão contratante promoveu a 
efetiva fiscalização dos serviços da 
contratada e de seu cumprimento 
para com as obrigações previdenci-
ária, fiscal e trabalhista, afastando 
assim a possível existência de culpa 
‘in vigilando’ ou ‘in eligendo’ (RR-
183900-12.2009.5.09.0093 e AIRR-
200440-88.2004.5.02.0002); passíveis 
que seriam se verificadas na espécie 

na condenação em todos 
os encargos trabalhistas, 
incluindo aí os depósitos de 
FGTS, honorários periciais, 
reajustes salariais, etc. 

No campo legislativo 
destacamos inexistir nor-
ma autorizando a tercei-
rização ampla e irrestrita, 
cabendo-nos aqui consig-
nar estar em trâmite na 
Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei nº 4330 de 
2004 e de autoria do Depu-
tado Federal Sandro Ma-
bel, que prevê entre outras 
coisas – com ineditismo – a 
possibilidade da empresa 
tomadora de serviços ter-
ceirizados o ajuizamento 
de ação regressiva contra 
possíveis danos que venha 
a sofrer por parte da con-
tratada. Recentemente, 

aliás, foi apresentado na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) o Requerimento nº 79/2012, do 
deputado João Paulo Lima, requeren-
do a realização de seminário no Con-
gresso Nacional para debater o PL nº 
4330/04 em comento. Eis uma possível 
nova frente que se abre para a ética, 
aberta e plena discussão do tema, em 
especial seus reflexos para o setor de 
saneamento básico.

Em conclusão, entendemos que 
(i) seja pela melhor compreensão do 
setor pelas autoridades de fiscaliza-
ção e controle; (ii) seja pela “janela” 
legislativa e política que se apresen-
ta; (iii) ainda é imperioso e relevante 
que as empresas de saneamento 
básico – e junto com Poder Judiciário 
– de forma bastante precisa e pontual 
busquem comprovar os benefícios e 
licitudes da necessária contratação 
de mão de obra terceirizada.

ShuTTERSTOCk
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Deso retoma negociação de  
linha de crédito com IFC

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) vol-
tou a discutir a negociação da linha de crédito oferecida 
pela IFC, membro do Grupo Banco Mundial, na ordem 
de R$ 18,9 milhões, para investimento em melhorias 
de eficiência operacional e otimização do uso dos re-
cursos hídricos. O empréstimo chegou a ser discutido 
ainda em 2010, mas um acordo não foi fechado devido 
às taxas de juros fixadas àquela época. O diálogo foi re-
tomado no fim de maio. (www.deso-se.com.br)

Casal já enviou 8 mil cartas  
a condomínios

Os condomínios da região que vai do Poço a 
Cruz das Almas, em Maceió, estão recebendo da 
Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) uma correspon-
dência em que se explica como funciona o Contrato de Demanda 
e, ainda, sobre os investimentos da companhia para melhorar o 
abastecimento da área. Até agora, cerca de 8 mil cartas já foram 
enviadas. Ao todo, 15 mil clientes da região que moram em con-
domínios serão informados sobre as vantagens do contrato e da 
fidelização com a Casal. (www.casal.al.gov.br)

Índice goiano de perdas é inferior à média nacional

Goiânia é a segunda capital do país com o menor índice de perda de água tratada, passando de 29%, em 
janeiro de 2011, para 22% em abril deste ano, e ficando atrás somente de Florianópolis (SC). Para reduzir esse 
índice, diversas ações foram realizadas, desde o início de 2011, centradas nas 40 cidades que, proporcional-
mente, tinham os maiores índices de desperdício. Nessas localidades a média de desperdício chegou a 
35% de toda a água produzida para abastecer as comunidades. Juntamente com trabalhos de revisão 
e manutenção de redes, a automação dos reservatórios foi outra ferramenta importante na redução de 
perdas. hoje, mais de 200 reservatórios de água tratada estão automatizados. (www.saneago.com.br)
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A Comissão de Desenvolvimento 
urbano aprovou, no dia 9/05, proposta 
que cria o “Selo Verde de Qualidade 
e Eficiência” para os municípios que 
melhorarem o controle e o tratamento 
do esgoto. Esses municípios ainda 
serão reconhecidos como amigos da 
natureza e da preservação do meio am-

biente. O texto aprovado foi o substitu-
tivo do relator, deputado Marco Tebaldi 
(PSDB-SC), ao Projeto de Lei 549/11, 
do deputado Weliton Prado (PT-MG). O 
projeto ainda será analisado pelas co-
missões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
(Agência Câmara)

Comissão aprova “Selo Verde” para município 
que melhorar tratamento de esgoto

AMIGOS DA 
NATUREZA

Desde abril, os advogados da Companhia de Saneamento de 
Alagoas (Casal), com o apoio do escritório jurídico ALNPP, desen-
volvem procedimentos judiciais contra todos os condomínios, que 
são usuários da rede coletora de esgoto da companhia, que utilizam 
fontes alternativas de abastecimento (carros-pipa e poços). A Casal 
esclarece que o uso de fontes alternativas de abastecimento em lo-
cais servidos com redes de água fere a Lei Nacional de Saneamento 
(11.445, de 2007). De acordo com o presidente da Casal, Álvaro 
Menezes, a companhia não tem nenhum interesse em penalizar 
quaisquer um dos seus clientes. “O interesse maior da empresa é 
servir bem aos seus clientes, atuando em consonância com as leis 
que regem o setor de saneamento e ofertando condições comer-
ciais especiais e competitivas, demonstrando a visão clara da Casal 
em atender bem o mercado de saneamento de Maceió”, explicou. 
(Assimp Casal)

Casal aperta cerco contra condomínios 
que usam fontes alternativas de água 

Cesan investe 
R$ 30,5 milhões 
em saneamento 
no Nordeste do 
Espírito Santo

A Companhia Espírito Santen-
se de Saneamento (Cesan) pla-
nejou investimentos até 2013 em 
abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, beneficiando a 
população do Nordeste do Espíri-
to Santo. Serão aplicados R$ 30,5 
milhões nos municípios de Con-
ceição da Barra, Pedro Canário, 
Montanha, Mucurici, Pinheiros e 
Ponto Belo. (Assimp Cesan)

Cagece realizará concurso 
público para 945 vagas

O governador do Ceará, Cid Gomes, autorizou a realização 
de concurso público para a Cagece. O certame prevê 315 vagas, 

mais 630 para cadastro de reserva. O secretário das Cidades, 
Camilo Santana, defendeu a realização do concurso como 

forma de garantir o capital intelectual da Companhia e a 
qualidade nos serviços prestados pela empresa. Além disso, 

Gotardo Gurgel, presidente da Cagece, pontuou a necessidade 
de contratação de novos funcionários para suprir a carência 
de quadro deixada por desligamentos e aposentadorias. O 

concurso irá disponibilizar vagas para níveis médio e supe-
rior em várias áreas. (Assimp Cagece)
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Presidente Dilma visita obras de ETA da Cagece

O governador do Ceará, Cid Gomes, 
e a presidente da República, Dilma 
Roussef, visitaram, em abril, as obras 
de construção da nova Estação de Tra-
tamento de Água Oeste (ETA Oeste). 
A visita aconteceu após a presidente 
anunciar investimentos para o metrô de 
Fortaleza. A construção da ETA Oeste 
atende à necessidade de aumentar a 
oferta de água para a zona oeste da ca-
pital e reforçar o abastecimento no mu-
nicípio de Caucaia, locais que passaram 
por um acelerado crescimento demo-

gráfico nos últimos anos. A expectativa 
é aumentar a vazão de água para 5m³ 
por segundo, o que representa meta-
de da capacidade atual da Estação de 
Tratamento de Água Gavião. Após sua 
conclusão, prevista para outubro de 
2012, estima-se que a obra irá bene-
ficiar 1,2 milhão de habitantes.  O in-
vestimento total previsto é de R$ 158 
milhões. Atualmente, a obra está 
45% concluída e tem sua previsão 
de conclusão para outubro de 2012. 
(Assimp Cagece)

O contro-
le  de  qua-
l i d a d e  d o 
esgoto que 
é  t r a t a d o 

pela Cagece 
começa a ser 
descentraliza-
do. A experiên-

cia piloto está sendo realizada em 
Itapipoca, na bacia hidrográfica do 
Curu e Litoral, e contempla 72 análises 
mensais. Nove sistemas de esgoto 
estão sendo beneficiados: Itarema, 

Lagoinha, Itapipoca, Paracuru, Parai-
paba, São Gonçalo do Amarante, Pe-
cém, Trairi e Paramoti. Por enquanto, 
a maior parte das análises ainda conti-
nua sendo executada em Fortaleza, no 
Laboratório Central da Companhia. Lá 
são recebidas 550 amostras de esgoto 
mensalmente, nas quais são realiza-
das 2.200 análises, conforme exigên-
cia da Portaria nº 154, da Superinten-
dência Estadual do Meio Ambiente. 
As análises feitas no esgoto também 
obedecem à Portaria 430 do Conama. 
(Assimp Cagece)

Cesan realiza visita 
técnica na Cagece 

Gestores da Companhia Espírito 
Santense de Saneamento (Cesan) visi-
taram a Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará (Cagece) para conhecer os siste-
mas de gestão, lá implantados. Na oca-
sião, os administradores da Cesan co-
nheceram o funcionamento do sistema 
Prax que a Cagece utiliza no atendimento 
ao cliente. A plataforma proporciona 
mais agilidade e eficiência. Nesse siste-
ma, são utilizadas as melhores práticas 
e tecnologias de mercado, proporcio-
nando fácil utilização e integração dos 
sistemas. (Assimp Cagece)

Análises de esgoto começam 
a ser feitas em Itapipoca

A Empresa de Saneamento de Mato 
Grosso do Sul (Sanesul) assinou ordem 
de serviço autorizando contratação de 
projeto de monitoramento arqueológi-
co para acompanhamento de obras de 

abertura de valas no entorno da área 
do sítio arqueológico em Corumbá. O 
investimento é próprio, da ordem de 
R$ 14 mil, e será utilizado no moni-
toramento das obras da Sanesul do 

Sanesul assina Ordem de Serviço para 
monitoramento arqueológico de obras em Corumbá

segundo lote de ampliação do sistema 
de esgotamento sanitário (SES), com 
recursos do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) no valor de R$ 
10,1 milhões. (Assimp Sanesul)
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A Xylem (líder mundial em trans-
porte e tratamento de água e 

efluentes) vendeu para Goetze Lobato 
Engenharia 40.992 difusores de bo-
lhas finas, membrana SANITAIRE® 
Silver Series LP (Fine Bubble) EPDM, 
distribuídos em 32 grids com supor-
tes de montagem em aço inoxidável 
e tubulação em PVC, que estão sendo 
usados no Projeto ETE Serraria – a 
maior estação de tratamento de esgo-
to sanitário de Porto Alegre (RS).

Do Projeto ETE Serraria, de aproxi-
madamente R$ 128 milhões, espera-se 
que a estação trate 4 m³ de águas re-
siduais por segundo e elimine mais de 
99% dos coliformes fecais dos efluen-
tes da capital. Finalizada, ela ajudará 
na despoluição do lago Guaíba, no qual 
a maior parte do esgoto da cidade tem 
sido jogada in natura há décadas. As 
obras tiveram início em 2010 e a previ-

Produtos e serviços

Sistema de aeração Sanitaire 
é usado em Projeto ETE Serraria

são de conclusão é para 2012.
 Segundo Marco Aurélio Schulz, 

Supervisor de Vendas da Xylem na 
Região Sul, as membranas são fa-
bricadas em EPDM, pois reduzem as 
perdas de cargas do sistema, incre-
mentam a transferência de oxigênio, 
possuem alta elasticidade e longa 
vida operacional. “A furação das 
membranas com perfil padrão SA-
NITAIRE permite formação homogê-
nea das bolhas e maior eficiência da 
transferência de ar devido ao corte de 
bolhas de menor diâmetro com maior 
taxa de transferência de O2”, afirma 
Marco. 

Lodo Ativado - Tratamento bioló-
gico é realizado, criando-se um am-
biente adequado para a sobrevivência 
e reprodução de várias culturas de 
bactéria, expondo-as a substâncias 
orgânicas presentes no esgoto. Esse é 

um processo natural e ocorre também 
em qualquer corpo de água natural. O 
processo de lodos ativados que é usado 
para tratamento de águas residuais 
provenientes de fontes domésticas e 
industriais é um sistema biológico. Ele 
é projetado para otimizar a eficiência 
ou o grau de tratamento que ocorre em 
um corpo natural de água. 

 “O sistema projetado para a ETE 
SERRARIA trata-se de lodos ativados 
com remoção de nitrogênio incluindo 
três processos biológicos com a as-
similação de nitrogênio, nitrificação 
e a desnitrificação. Dessa forma o 
nitrogênio originalmente presente no 
efluente como nitrogênio orgânico ou 
amônia é primeiramente modificado 
para nitrato e, finalmente, removido 
pela conversão do nitrato a N2 gaso-
so”, finaliza Marco.  (Leia mais: www.
xyleminc.com)

DIVuLGAçãO

O tratamento biológico é realizado, criando-se um ambiente adequado para a sobrevivência e reprodução de várias culturas de bactéria
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A combinação en-
tre preservação am-
biental e economia 
é o trunfo de uma 
nova tecnologia 
trazida ao Bra-
sil de processa-
mento de lodo 
proveniente do 
tratamento de 
esgoto. A ini-
ciativa é da 
m u l t i n a -
cional alemã 
huber Technology, uma das principais 
empresas do mundo em produção de 
equipamentos e tecnologia para trata-
mento de esgoto e resíduos. Batizada 
de Sludge2Energy (que, em inglês, 
significa ‘lodo para energia’), a solução 
utiliza um equipamento para fazer a 
secagem do lodo por meio do calor 
utilizado como combustível para o pró-
prio funcionamento do sistema e para 
geração de energia elétrica. O principal 
trunfo ambiental da novidade é a eli-
minação do uso de aterros sanitários, 
para disposição de lodo proveniente do 
tratamento de esgotos nas cidades. A 
menor demanda por aterros se deve 
à diminuição do volume dos resíduos. 
Depois de processado, o lodo seco tem 
redução de 72% em seu peso e de 42% 
em seu volume, além de aumento de 
300% no poder calorífico (o que é im-
portante para geração de energia).  A 
companhia também desenvolveu estu-
dos para realizar a extração de fósforo 
da cinza, que é o produto final da incine-
ração. Mais informações:  http://www.
huberdobrasil.com.br  

A Mamuth Bombas e Equi-
pamentos oferece ao mercado 
Bombas de Vácuo baseadas 
na tecnologia do anel líquido, 
com excelente qualidade. Os 
produtos foram desenvolvidos 
de acordo com a expectativa 
do mercado consumidor e 
visam ao perfeito equilíbrio 
entre eficiência e custo-be-
nefício, para melhor atender às neces-
sidades dos clientes. há também uma 
área de manutenção de bombas em 
geral, que confecciona peças e acessó-

Mamuth Bombas e Equipamentos e seus 
produtos de Vácuo

Lançamento de tecnologia 
inovadora garante mais qualidade para água

Inovação alemã 
promete eliminar 
aterros sanitários  
 nas cidades

rios para todos os modelos. Para saber 
mais, ligue (19) 3834-7374 ou (19) 9638-
0978, ou, ainda, mande e-mail para: 
mamuth.indaiatuba@yahoo.com.br.

Eficiência, facilidade e precisão. 
Essas são algumas das características 
da nova linha de sondas multiparamé-
tricas Aquaread , que a Ag Solve lança 
no Brasil, simultaneamente com a 
Aquaread, na Inglaterra. Com funções 
inéditas e sem concorrência no mer-
cado nacional, as novas sondas se des-
tinam ao monitoramento da qualidade 
da água em estações de tratamento 
de água (ETA), estações de tratamen-
to de esgoto (ETE), indústrias, bacias 
hidrográficas, poços, aquíferos (low 
flow subterrâneo), entre outros locais. 
Totalmente inovadoras, as sondas AP 

2000 e AP 7000 podem ser utilizadas 
para monitoramento portátil, semifixo 
ou telemétrico da qualidade da água. 
Por meio delas, é possível avaliar  de 11 
a 17 variáveis, dependendo da configu-
ração, e assim medir diversos parâme-
tros (turbidez,  clorofila “A”, algas azuis, 
amônio e amônia, cloretos, fluoretos, 
nitratos e cálcio, etc.)  medindo a quan-
tidade de elementos presentes na água. 
Para mais informações sobre a linha 
de Sondas Aquaread, entre em contato 
com a Ag Solve pelo telefone (19) 3825-
1991 ou pelo e-mail: vendas@agsolve.
com.br.
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Produtos e serviços

Conhecida internacionalmente por ser líder em produtos desen-
volvidos com a mais alta tecnologia voltada para o tratamento de água 
e efluentes, a Xylem (detentora das marcas Flygt, Godwin, Sanitaire, 
Leopold e Wedeco), destaca entre seu portfólio de produtos, a bomba 
centrífuga autoescorvante Godwin Dri-Prime CD 150M. A CD 150M 
possui vazões máximas de até 390 m³/h e atinge aproximadamente 
50m de altura manométrica, podendo operar indefinidamente a seco 
sem que haja danos ao equipamento. O sistema Godwin de escorva 
a seco, automático e contínuo, realizado por meio de compressor de 
a r e um dispositivo tipo Venturi, alcança até 8,5m de altura de 

suc- ção e não requer qualquer tipo de ajuste de controle 
periódico, podendo operar com efluentes bru-

tos, lama, água limpa ou com sólidos de até 3’’ 
(75mm) de diâmetro.

A Centroprojekt do Brasil assinou contrato neste ano com 
a Suzano Papel e Celulose para a construção de uma Estação 
de Tratamento de Efluentes (ETE) em Imperatriz do Mara-
nhão, MA. No ano passado, havia fechado contrato para 
o fornecimento de um sistema de gradeamento meca-
nizado para remoção de sólidos na ETE da Rigesa, em 
Três Barras (SC). É responsável pela implantação 
de uma ETE na fábrica da Eldorado, em Três Lago-
as (MS), e foi contratada recentemente pela 
Veracel, no sul da Bahia, para reposição total 
do sistema de aeração. A empresa já forneceu 
equipamentos também para a International 
Paper, klabin, Fibria e para as indústrias argen-
tinas Papelera Tucumán, Papel Prensa e Celulosa 
Argentina, além da chilena CMPC. Especializada 
em soluções tecnológicas ambientais, a Centroprojekt 
busca constantemente atender aos mais altos padrões em 
sistemas de saneamento ambiental, promovendo em todos 
os processos o binômio qualidade/eficiência. Para atingir 
esse objetivo, mantém acordos de cooperação, licenciamento 
e parceria com empresas internacionais detentoras de tec-
nologias de ponta, e conta com um quadro de profissionais 
altamente especializados em processos biológicos, químicos, 

Contrato com a Suzano Papel e Celulose consolida 
atuação da Centroprojekt no segmento de papel e celulose

Bomba centrífuga             autoescorvante Godwin

físico-químicos, engenharia 
mecânica, elétrica, civil, instru-
mentação e automação.
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06 a 08 de agosto de 2012
Pavilhão Branco do Expo Center Norte . São Paulo . SP

TEma CENTral: Como ProvEr o SaNEamENTo Para TodoS?

Faça sua inscrição para o Encontro Técnico e credenciamento gratuito para visitar a Feira: 

10  moTivoSPara ParTiCiPar da fENaSaN 2012!

Excelentes

www.fenasan.com.br

Fenasan 2012 - já conta com 80% da 

área ocupada a 5 meses da realização

1 Em 2011, mais de 190 empresas líderes 

do setor expuseram produtos e serviços

Ampliação de 250% da área ocupada 

nas três últimas edições

Em 2011, presença de mais de 15 mil profissionais, 

 a expectativa para 2012 é de 18.000

Presença de representantes de 200 companhias de saneamento, 

dentre estatais, municipais e concessionárias privadas

E ainda, representantes do setor industrial, agronegócios, 

geração de energia e resíduos sólidos

Feira mais tradicional do setor de saneamento e meio ambiente, sempre realizada 

em São Paulo, há 23 anos pela Associação dos Engenheiros da Sabesp

Público qualificado, formado por profissionais, técnicos, empresários, estudantes, 

gestores e pesquisadores de órgãos públicos e privados do setor

Participação internacional constante, destacando-se: Alemanha, Argentina, Chile, China, Dinamarca, 

Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Israel, Itália, Portugal entre outros

Realizada no Expo Center Norte, centro de exposições moderno e totalmente equipado, 

em um complexo que conta ainda com hotel executivo e shopping center

Promoção Apoio Horários:

13h às 20h (Feira)
9h às 18h (Congresso)

Organização e comercialização

Apoio institucional

Info: 11 3868 0726  fenasan@acquacon.com.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA
DE ENGENHARIA E AMBIENTAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Pantone 368 C Pantone 541 C

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
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