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Realização

Patrocínio

Quem sempre se preocupa com  
a boa gestão dos serviços de saneamento  

merece ter pontos a mais.

A Globalsan foi premiada duas vezes com o Prêmio Nacional  
de Qualidade em Saneamento - PNQS, por atingir as pontuações 

exigidas para empresas do setor que se distinguem pela boa gestão 
dos serviços de saneamento.

Um reconhecimento para quem se preocupa com honestidade, 
capacitação profissional e comprometimento para uma busca 

contínua nas melhorias técnicas, com foco na gestão de 
conhecimentos e na organização dos processos.

E o ponto máximo das nossas conquistas é o de contribuir para ter 
sempre saneamento de qualidade para todos.

R. Dr. Luiz Migliano, 1.986 . Cj 2.305 
CEP 05711-001 . São Paulo . SP 
Tel +55 11 3744 4350 
www.globalsan.eng.br

Prêmio PNQS 2018
Nível I 

250 pontos (Bronze)

Prêmio PNQS 2017 
Nível Básico 

125 pontos (Cobre)
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Esta edição da Bio é a última deste ano. Está sendo fechada com 
a informação de que até o fim do ano o projeto do Marco Legal 
do Saneamento terá virado lei. A ABES foi convocada a opinar 
sobre o projeto, já havíamos recusado a ideia de que o assunto 
fosse regulado via medida provisória. Apresentamos nossa visão 
do setor, cumprimos nossa obrigação de responsáveis pelo 
saneamento básico no país. A sorte foi lançada, em muitos pontos 
não fomos compreendidos, em outros simplesmente enfrentamos 
reações de outras naturezas.

A possibilidade de termos mudanças no que mais ou menos 
está estruturado em Brasilia é concreta. Há discussões em curso, 
quem conhece o setor procura mostrar a inconveniência de um 

agente regulador nacional para o saneamento, tendo em vista a existência de 
diversidades regionais que devem ser consideradas. Daí entendermos que a 
intermediação regulatória deva ser regionalizada.

Não acreditamos que a questão se situa entre prestador de serviços privados ou 
públicos. Isto confunde a discussão. O foco deve ser a eficiência. Vimos falando 
disso há muito tempo, a associação do público com o privado será benéfica. Por 
isso fomos contra a extinção dos contratos de programa. Da mesma forma nos 
batemos contra a possibilidade que pode se abrir com a nova legislação, qual seja 
de atender as comunidades ricas e deixar pelo caminho as de poucos recursos.  
Não chegaremos à universalização dos serviços por essa via.  

Durante quase dois anos de discussão do marco regulatório, surgiu  o falso dilema 
entre serviço público e serviço privado. Perdemos muito tempo com isso, pois o 
cerne da questão é a eficiência. Se juntarmos esforços, teremos avanços no setor. 
Se ficarmos a puxar cada um para um lado, iremos perenizar o atraso.

Temos até o fim de novembro para convencer os parlamentares com relação 
a isso. É tudo muito claro, não podemos perder a chance histórica de mudar o 
cenário do saneamento no país. Ouçam os que prestam esses serviços e ajam 
bem informados e conscientes do que é importante para o Brasil.

Boas Festas para todos.  

Roberval Tavares de Souza

MARCO LEGAL: DECISÕES 
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NOVO MODELO TARIFÁRIO VAI  
EXPANDIR O SANEAMENTO
FRANCISCO LUIZ NOEL

MEDIÇÃO

A revisão das estruturas tarifárias das empresas 
e autarquias de saneamento, a fim de redistribuir 
entre os usuários a remuneração do atendimento, 
entrou de vez na agenda do setor. Diante dos 
desafios de melhorar a eficiência e avançar rumo à 
universalização da cobertura, operadoras de serviços 
de água e esgoto e agências reguladoras se mobilizam 
para ajustar a tarifação à realidade do mercado e 
assegurar a sustentabilidade econômica dos serviços, 
com estímulo ao consumo consciente e ampliação dos 
subsídios para atender aos mais pobres.

O especialista em regulação e fiscalização de serviços 
públicos Luiz Antonio de Oliveira Junior, da Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo (Arsesp), destaca a importância desse debate, 
observando que o modelo tarifário ainda dominante vem 
dos tempos do Plano Nacional de Saneamento (Planasa), 
executado de 1971 a 1986. “São estruturas antigas, que 
não refletem as condições atuais”, afirma, referindo-se 
às mudanças técnico-operacionais do setor e aos novos 
padrões de uso dos serviços de saneamento.

Ponto comum nas discussões é a adoção do conceito 
de tarifas fixa e móvel, em lugar da tarifa mínima, que 
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não incentiva os pequenos consumidores a 
economizar água e gera enxurradas de ações 
judiciais contra empresas e autarquias, em 
contestação a essa forma de arrecadação. 
Outros itens em debate são a cobrança 
diferenciada para água e esgoto, com valor mais 
baixo quando não há tratamento, e a expansão 
da tarifa social, visando a estender os serviços 
de saneamento a mais consumidores pobres e a 
reduzir a inadimplência nessa faixa.

O redesenho das estruturas tarifárias está 
associado também a dois imperativos para o setor: 
reduzir as perdas de água e aumentar o índice 
de tratamento de esgotos. “Diante da escassez 
hídrica, que torna cada vez mais difícil a busca de 
mananciais, é preciso que o índice de perdas seja 
atacado e trabalhado de maneira mais efetiva”, 
alerta Luiz Antonio de Oliveira Junior, professor 
do curso de regulação da ABES. As perdas, que 
oneram as tarifas, têm sido tema recorrente para 
agências, companhias e autarquias, ele assinala, 
“mas ainda há muito a evoluir”.

MODELO DA COPASA

Referência no debate sobre mudanças nas 
estruturas tarifárias do setor é o modelo 
pioneiro da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais (Copasa). Em maio de 2016, a 

empresa extinguiu a tarifa mínima e adotou as 
tarifas fixa e variável, autorizadas pela Agência 
Reguladora de Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de 
Minas Gerais (Arsae-MG). A fixa, que independe 
do consumo, é paga por todos os usuários, 
acrescida da variável, que corresponde ao 
volume consumido.

As novas tarifas conservam a antiga diferenciação 
de valores para cada categoria de usuário 
(residencial, comercial, industrial e público), mas 
têm em comum o estímulo à economia de água 
entre os pequenos consumidores. Antes, a tarifa 
mínima correspondia ao consumo de até seis 
metros cúbicos de água por mês e era cobrada 
mesmo de quem gastava menos ou não usava 
o serviço. Com a modificação, tarifa fixa à parte, 
cada usuário paga exatamente o que consome, 
incentivado a economizar água para ter a  
conta mais barata.

A inovação foi adotada na primeira revisão 
tarifária efetuada pela Arsae-MG, iniciada 
em setembro de 2015 e concluída em junho 
de 2017, em duas etapas. Na fase inicial, as 
alterações tarifárias foram acompanhadas de 
reajuste dos preços em 13,9%, visando à receita 
anual de R$ 4,6 bilhões, suficientes para a 
Copasa cobrir seus custos. Além da correção 
inflacionária e da capacidade de pagamento dos 
usuários, a agência levou em conta os efeitos da 
crise hídrica, que havia diminuído a arrecadação.

Luiz Antonio de Oliveira Junior

É preciso que o índice de perdas 
seja atacado e trabalhado de 
maneira mais efetiva.

“
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Com base em estudos sobre o poder aquisitivo 
da população, a revisão tarifária da Copasa 
promoveu aumento do subsídio para os usuários 
de baixa renda com direito à Tarifa Social, 
Independentemente dos volumes utilizados 
dentro de seu limite, esses consumidores tiveram 
abatimento de mais de 50% nas faturas de água 
e esgoto. Com isso, a Arsae-MG manteve as 
tarifas dentro do patamar considerado ideal, de 
3%, para as despesas com saneamento dentro 
do orçamento das famílias mais pobres.

A redução da tarifa de coleta de esgoto e o 
aumento da correspondente ao tratamento – 
serviços que a Copasa já cobrava em separado 
– foram outras medidas da revisão tarifária, 
implantadas de modo progressivo para incentivar 
a ampliação do volume tratado. Desde 2016, na 
correlação com a tarifa de água, a de esgotamento 
dinâmico com coleta (EDC) já caiu de 50% para 
31,2%, enquanto a de esgotamento dinâmico 
com coleta e tratamento (EDT) subiu de 90% para 
97,5%, devendo chegar a 100% em 2021.

A revisão tarifária conduzida pela Arsae-MG 
também tornou a tarifa de água mais progressiva 
na categoria residencial, subsidiada para o 
consumo inferior a 10 metros cúbicos por mês 
e elevada para o uso superior a 40 metros. Em 

contrapartida, a tarifa nas demais categorias 
passou a ser menos progressiva, por estar 
relacionada a escalas de produção. A Arsae-
MG também instituiu, para o ciclo 2018-2021, 
incentivos tarifários ao aumento do tratamento 
de esgotos, à redução de perdas de água e ao 
avanço da eficiência.

EXEMPLO CATARINENSE

Aperfeiçoamentos tarifários semelhantes estão 
na agenda da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (Casan) para março de 
2020. A empresa, que atende a 2,9 milhões de 
pessoas em 194 municípios, já tem aprovada a 
substituição da tarifa mínima pelas cobranças 
fixa e variável, no contexto de plano de 
investimentos e redução em 5% das perdas 
físicas de água até 2021. As mudanças foram 
pactuadas com as agências reguladoras de 
Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresb) 
e intermunicipais de Saneamento (Aris) e do 
Médio Vale do Itajaí (Agir).

Com o fim da tarifa mínima, para até 10 metros 
cúbicos por mês, a Casan espera ter mais 

Vazamentos comprometem o abastecimento e encarecem o custo da água
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equilíbrio entre a tarifação e uso da água, 
pois os consumidores passaram a pagar 
pelo volume hidrometrado. “Outro propósito 
foi adequar a estrutura às exigências 
dos tribunais, que não admitem mais 
cobrança pelo regime de economias” em 
condomínios, diz, na Gerência Comercial 
da Casan, Helton Machado Kraus. Devido à 
tarifa mínima, a Casan é alvo de várias ações 
judiciais, a exemplo de outras empresas e 
autarquias do setor.

De forma diferente do modelo da Copasa, a 
Casan terá tarifa fixa de valor único em todas 
as categorias de usuários, variando para 
cada uma o preço do metro cúbico de água. 
A tarifa social, para os consumidores mais 
pobres, será exceção á regra, com a cobrança 
fixa reduzida, 80% abaixo do valor normal, 
e desconto também para o consumo até 10 
metros cúbicos. No esgotamento sanitário, a 
companhia manterá o valor correspondente a 
100% das contas de água.

O impacto das mudanças tarifárias na receita 
é fonte de expectativas na companhia. “Pelos 
estudos realizados, caso se mantenha o histórico 
de volumes, haverá redução no valor das 
faturas dos usuários com consumo abaixo de 
oito metros cúbicos”, assinala Helton Machado 
Kraus, contabilizando 49% dos consumidores 
nessa faixa. Se houver perda de arrecadação, 
acrescenta, as agências reguladoras farão um 
“reequilíbrio extraordinário” das tarifas, com 
majoração nas faixas superiores de consumo.

PROPOSTA DA CEDAE

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
(Cedae) segue o mesmo caminho da Copasa 
e da Casan. Em junho, a empresa fluminense 
apresentou proposta de redesenho da 

Helio Cabral

“

As mudanças tarifárias 
vão impactar a receita. 

Caso se mantenha o 
histórico de volumes, 

haverá redução
no valor das faturas 
dos usuários com 

consumo abaixo de 
oito metros cúbicos
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O reajuste das tarifas com base em um índice 
alinhado à realidade do setor é adotado em 23 
cidades pela Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-
MG). O Índice de Saneamento (IS) é resultado 
de estudos sobre a estrutura de gastos de cada 
operador, visando ao equilíbrio econômico-
financeiro, à qualidade e à expansão dos 
serviços, sem comprometer a modicidade 
tarifária nesses municípios, que somam um 
milhão de pessoas, em diversas regiões.

O novo indicador substituiu o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), com o qual 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mede a evolução passada dos valores 
de produtos e serviços. Em vez de aplicar o 
acumulado anual desse índice aos diversos 
grupos de custos das empresas e serviços de 
saneamento, a Arisb-MG passou a projetar, com 
base em previsões oficiais, a inflação futura 
em cada grupo, de modo a estipular reajustes 
individualizados para cada operador regulado, 
para períodos de 12 meses.

A assessora de Projetos e Qualidade dos Serviços 
da agência, Cíntia Maria Vilarinho, destaca que 
a nova metodologia leva em conta o fato de 
que a evolução dos preços nos diversos tipos 
de custos é ditada por diferentes indicadores 
da economia. Entre os grupos de gastos estão 
folha pessoal, serviços de terceiros, energia, 
materiais e despesas de exploração do serviço 
e obrigações legais. Com o IS, assinala Cintia, a 
Arisb-MG compôs um mix de indicadores “capaz 
de projetar as variações das despesas com maior 
nível de assertividade e segurança”.

Reajustes sob medida 
em Minas Gerais

A agência implantou o IS gradativamente, tendo 
começado pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) de Pirapora, norte do Estado. 
Comparadas a nova metodologia e a antiga, de 
maio de 2017 a setembro de 2018, a aplicação 
do IS superou a do INPC em 19 cidades (82,6%) 
e ficou abaixo em quatro (17,4%). Cíntia Maria 
Vilarinho observa, porém, que “o objetivo não é 
o índice ser maior do que a inflação, mas, sim, 
estar mais próximo da realidade das despesas 
que vão ocorrer na prestação do serviço”.

A metodologia da Arisb-MG, premiada no 
Congresso da ABES 2019 e apresentada em 
webnário da Câmara Temática de Regulação e 
Tarifa, não deixa de levar em conta as perdas 
de água. O problema, lembra Cintia, “influencia 
significativamente a eficácia e a eficiência da 
prestação de serviço”. A agência prescreve aos 
regulados o desenvolvimento de programas 
para a redução das perdas, além de tomar parte 
de iniciativas federais sobre o tema.

Cíntia Maria Vilarinho

OUT/DEZ 2019 9REVISTA
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estrutura tarifária à Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento do Estado do Rio de 
Janeiro (Agenersa), pleiteando a adoção do 
conceito de tarifas fixa e móvel em lugar da 
tarifa mínima, correspondentes a até 15 metros 
cúbicos de água na categoria domiciliar e a 20 
metros na comercial.

Por conta da contestação crescente à tarifa 
mínima, a Cedae fechou o balanço de 2018 com 
provisionamento de R$ 245,1 milhões somente 
para fazer frente a essas ações na Justiça. O 
montante corresponde a 110 das 500 maiores 
provisões de natureza cível registradas no 
balanço, informou na proposta à Agenersa o 
presidente da Cedae, Helio Cabral. No primeiro 
trimestre de 2019, essas provisões somaram 
R$ 28 milhões, dos quais R$ 12 milhões foram 
depositados em decorrência desses processos.

Além da manutenção do nível de arrecadação, 
dois critérios balizam a reestruturação tarifária 
na Cedae. Um deles são os limites máximos de 
18,5%, nas categorias domiciliar e comercial, e 
de 10%, na industrial e pública, para os reajustes 
necessários à compensação da queda dos 
valores cobrados aos usuários que pagam a 
tarifa mínima. O outro critério é a preservação 
de diferença de 14% entre as tarifações das 
duas regiões de atendimento – a A, na capital e 
cidades vizinhas, e a B, no restante do estado, 
com preços mais baixos.

A Cedae prevê que a mudança na estrutura 
tarifária, em fase final de análise na Agenersa, 
vai diminuir o valor das contas em 919 mil 
domicílios – 52,3% dos 1,9 milhão de imóveis 
nessa categoria, que responde por 58% do 
faturamento mensal, de R$ 361,9 milhões. 

Em contrapartida, a tarifa será elevada para os 
usuários com consumo superior a 10 metros 
cúbicos. De outra parte, na categoria comercial, 
que representa 30% da receita, o novo desenho 
tarifário baixará o valor para 102 mil imóveis 
(73% do total na modalidade).

Mesmo com reajustes nas faixas de maior 
consumo, a estrutura proposta à Agenersa vai,  
de imediato, reduzir a receita mensal da Cedae 
em R$ 1 milhão. 

A companhia conta superar esse impacto com 
a queda da inadimplência entre os pequenos 
consumidores, graças ao barateamento das 
contas e a diminuição do passivo decorrente das 
contestações judiciais à tarifa mínima. 

Outra aposta é o incentivo ao consumo 
consciente, já que o usuário passará a pagar 
exatamente pelo volume de água que utilizar.

SABESP EM ESTUDO

A Sabesp também deverá alterar a estrutura 
tarifária em 2020, conforme prevê a agenda 
regulatória da Arsesp. A estrutura atual, que 
remonta à época do Planasa, teve a última 
mudança efetuada em 1996, assinala o 
especialista em regulação e fiscalização Luiz 
Antonio de Oliveira Junior. 

O objetivo da agência e da companhia, ele 
salienta, é adequar a tarifação às necessidades 
atuais e futuras do mercado de serviços de 
saneamento, num cenário de esforço pela 
universalização da cobertura e, ao mesmo 
tempo, de escassez hídrica.

As diretrizes regulatórias da Arsesp para a nova 
tarifação na Sabesp incluem a substituição da 
tarifa mínima pelas fixas e variável; a cobrança 
em separado de coleta e tratamento de esgotos; 
o aprimoramento da tarifa social; e mudanças 
para clientes comerciais e industriais, grandes 
usuários e consumidores de água por atacado. 
Luiz Antonio de Oliveira Júnior diz que a agência 
estuda “realizar possíveis ajustes, considerando 
a competitividade da Sabesp na prestação de 
serviços a essas categorias de usuários e o nível 
de subsídio às demais”.
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EDUARDO JORDÃO REGISTRO

Sempre achei as publicações da Water Environment 
Federation (WEF) as melhores, no campo de controle 
de poluição e tratamento de esgotos. Um ponto 
que sempre me chamou a atenção foi o fato de suas 
principais publicações terem também uma publicação 
correspondente dedicada ao aluno, com uma série de 
exercícios e problemas  --  o ”Student Workbook”.

No caso de tratamento de esgotos, a WEF tem um  livrinho 
excelente, chamado  “Wastewater Treatment Plant Design 
- Student  Workbook ” – um livro de 250 páginas, com 16 
capítulos de exemplos resolvidos e exercícios para resolver. 
Se você é um candidato a mestre ou doutor, anime-se para 
gastar uns dólares nesse livrinho. Se for professor, não 
precisa mais gastar seu tempo em preparar as questões 
de prova! E se for engenheiro, trabalhando em projeto, 
aí tem tudo para facilitar suas tarefas de bom projetista. 
Publicação em parceria com a IWA Publishing. Boa sorte!

PUBLICAÇÕES
A Agência Nacional de Águas editou 
um Atlas de Esgotos com excelentes 
dados relativos à situação e cobertura 
dos sistemas de esgotos sanitários nos 
municípios brasileiros. Os dados, de 1997, 
mostram infelizmente uma cobertura fraca 
– como eu digo aos meus alunos da UFRJ – 
vocês não precisam se preocupar quando 
se formarem: terão trabalho pelo resto da 
vida! Vejamos: a parcela da população 
atendida com coleta de esgoto é de 
61% apenas; esta parcela da população 
atendida, no entanto, tem só 70% de 
seus esgotos tratados; isto significa que 
a parcela da população que é atendida 
de modo completo, isto é, com coleta e 
tratamento, é de meros 43%. Uma lástima! 
A publicação se refere a 1997.

ATLAS

AINDA  O  ATLAS
A publicação mostra ainda que a Região Norte é, de 
longe, a mais mal atendida: 63% da população tem 
um atendimento chamado “precário”, ou  classificado 
como “sem atendimento”. Uma lástima maior ainda!

Em relação à poluição orgânica em nossos rios, 
cerca de quase 5% estão em situação de apresentar 
uma DBO maior que 10 mg/L (o que é excessivo). 
Vamos lembrar que a Resolução Conama 357/2005 
– que estabelece padrões de qualidade para os 
corpos d`água –  coloca na classe 4 os corpos 
d`água com DBO maior que 10 mg/L – sendo 
o uso preponderante dessas águas limitada a 
“navegação” e “harmonia paisagística” apenas.  
Estamos nesse caso (DBO>10 mg/L) falando de 
uma extensão de rios de 83.450 quilômetros.

Se formos considerar os rios com DBO até 5 mg/L, 
o percentual  de atendimento seria de quase 94%; 
estaríamos assim admitindo água doce das classes 1 e 
2, efetivamente de qualidade razoável a boa.  O Atlas 
considerou apenas rios de fluxo perene, num total de 
quase 1,8 milhão de quilômetros de extensão. 

Os resultados apresentados podem parecer muito 
bons, pois o percentual de atendimento é bastante 
elevado. No entanto, vale lembrar que o efeito da 
poluição nos corpos d`água é sentido diretamente 
junto aos aglomerados urbanos, e é a população 
concentrada nos centros urbanos que irá sentir 
diretamente os efeitos de lançamentos não tratados 
ou parcialmente tratados nos corpos d`água, nas 
áreas de ocupação.



GOVERNO ESPERA APROVAR 
MARCO LEGAL NO FIM DO ANO

REGULAÇÃO

A proposta que altera o marco regulatório 
do saneamento básico no país (PL 3.216/19) 
deve ir a plenário da Câmara dos Deputados 
ainda em novembro com alterações em 
relação ao texto aprovado pela comissão 
especial, em 30 de outubro. 

A expectativa do governo, segundo o relator, 
deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), é que 
o projeto possa ser votado no plenário da 
Câmara e examinado pelo Senado até o 
fim de novembro, para ser sancionado em 
dezembro. “A vontade é virar o ano com o 
marco sancionado”, disse Zuliani. 

Segundo a deputada Flavia Morais (PDT-
GO), já existe uma sinalização para que o 

projeto possa ser aperfeiçoado em vários pontos, sob pena de inviabilizar o 
saneamento básico no país e acabar judicializando o serviço. 

O principal ponto de polêmica em torno do projeto é o que acaba com 
os atuais contratos de programas, que são aqueles firmados diretamente 
entre prefeituras e companhias públicas de água e esgoto, sem licitação e 
sem metas. Pelo projeto, fica proibida a assinatura de novos contratos nessa 
modalidade. Os contratos provisórios não formalizados e que estiverem em 
desacordo com as metas serão considerados irregulares e precários. 

O projeto determina o prazo de um ano para que os contratos em vigor 
passem pelo crivo da agência reguladora que irá observar a capacidade 
econômico e financeira para garantir a universalização dos serviços de 

Geninho Zuliani

NELIA MARQUEZ DE OLIVEIRA
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saneamento até 2033. Esse prazo, porém, é 
considerado curto demais. “Isso não se faz 
de uma hora para outra”, afirma Flavia Morais, 
lembrando que, se o projeto foi sancionado este 
ano, a transição ocorrerá justamente no período 
de término de mandato dos atuais prefeitos. 

TRINTA ANOS

Na tramitação na Comissão Especial, o próprio 
deputado Geninho Zuliani fez alterações no texto 
para contornar resistências. O complemento 
de voto do deputado permitiu que os atuais 
contratos de programas, após o crivo das 
agências reguladoras, possam se estender 
por até trinta anos. Dessa forma, as empresas 
que estiverem apresentando bons resultados 
na prestação de serviços ganharão um fôlego.  
Geninho Zuliani citou o exemplo da Saneago 
(Companhia Saneamento de Goiás S.A.), que tem 
contrato com as prefeituras de Goiânia, Aparecida 
de Goiânia e Anápolis. Esses contratos poderão, 
segundo ele, ser ajustados com metas e poderão 
ser prorrogados em até 30 anos. 

A mudança determinada pelo relator, no 
entanto não foi considerada suficiente. Flavia 
Morais, por exemplo, defende a aprovação 
do projeto substitutivo apresentado pelo 
deputado Fernando Morais (PP-PE), que mantém 
os contratos de programa e permite que os 

municípios possam renovar os que estiverem 
em vigor, desde que a empresa comprove sua 
capacidade financeira. 

PEQUENOS MUNICÍPIOS

Outro ponto polêmico do projeto é a 
possibilidade de os pequenos municípios 
ficarem desassistidos pela falta de interesse das 
empresas privadas em operar o saneamento 
na área. “Se essa proposta passar, os pequenos 
municípios do interior da Bahia vão ficar 
sem coleta e tratamento de esgoto”, afirma o 
deputado Afonso Florence (PT-BA). “Nenhuma 
empresa privada vai querer levar o saneamento 
para o semiárido nordestino, para a Amazônia, 
para o Vale do Jequitinhonha”, alerta a deputada 
Alice Portela (PT-BA).

Para o relator, a possibilidade de formação 
de blocos regionais de municípios para os 
contratos seria a saída para evitar que os 
pequenos sejam prejudicados. “É o famoso filé 
com osso: compra o filé, mas tem que cuidar 
com osso”, sustenta. Zuliani acredita que esse 
sistema funcionaria como uma espécie de 
subsídio cruzado, no qual os municípios em que 
o serviço de saneamento seria rentável estaria 
junto com um não rentável. A ideia é evitar que 
cidades do interior e áreas mais pobres sejam 
excluídas do novo modelo de saneamento.

Flavia Morais

Isso não se faz de uma hora para 
outra     , diz a deputada sobre prazo 
de um ano para que contratos sejam 
analisados. 
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“Qual a segurança que a população dos 
municípios deficitários vai ter de que uma 
empresa que assumir um bloco vá investir em 
todo o bloco e não apenas na área que tenha o 
retorno financeiro?”, questiona Flavia Morais. 

Pelo projeto, no prazo de 180 dias após a 
aprovação do marco legal, os municípios terão 
que aderir a uma das três modalidades para 
operar o saneamento – região metropolitana, 
unidade regional de saneamento básico e bloco 
de referência para a prestação regionalizada 
dos serviços. A partir da adesão a uma dessas 
modalidades, o município poderá ter acesso a 
recursos federais. A medida foi definida pelo 
deputado Afonso Florence como uma chantagem 
para obrigar a privatização da companhia de 

saneamento. “Ou privatiza, ou não tem mais acesso 
aos recursos federais”. Para a deputada Flavia 
Morais, esse é um tratamento desigual porque 
impede uma concorrência entre os municípios 
com empresas estatais e os que operam com 
companhias privadas. Geninho Zuliani, no entanto, 
prefere definir a estratégia como um incentivo. 
“Quem aderir ao bloco terá acesso a uma série de 
incentivos financeiros, afirmou. 

A oposição alega que a proposta de formação 
de blocos regionais medida é inconstitucional 
por invadir a esfera de competência do 
município. Além disso, questiona os critérios 
para a formação dos blocos regionais tanto em 
termos geográficos como em escala de recursos. 

“NO PLENÁRIO, A BATIDA É OUTRA”

O caminho para a atualização do marco 
regulatório do Saneamento não tem sido fácil. 
O impasse em torno da proposta já levou à 
caducidade duas medidas provisórias sobre o 
mesmo tema. A saída foi transformar a proposta 
em um projeto de lei (PL 3.261), do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE). O projeto foi 
aprovado pelo Senado em 6 de junho. 

Na Câmara, a aprovação pela Comissão Especial 
do relatório do deputado Zuliani não foi tranquila. 
A sessão de votação durou mais de oito horas, 

Alice Portela 

“Ou privatiza, ou não tem mais 
acesso aos recursos federais

Afonso Florence

REVISTA
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A saída para o impase 
foi transformar a 

proposta em um projeto 
de lei do deputado 

Tasso Jereissati 

“

Minha expectativa é que os 
municípios compreendam que 

esse projeto poderá acabar 
prejudicando e impedindo que 

tenham acesso a recursos federais
Orlando Silva

Bohn Gass

Tasso Jereissati

com atuação marcante da oposição, que colocou 
em ação uma estratégia de obstrução. Para o 
plenário, a oposição promete obstruir a votação. 
“Já conseguimos isso (impedir a votação) duas 
vezes”, lembra o deputado Bohn Gass (PT-
RS). “Minha expectativa é que os municípios 
compreendam que esse projeto poderá acabar 
prejudicando e impedindo que tenham acesso 
a recursos federais”, disse. “No plenário é 
outra batida”, alerta o deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), ao reforçar a ideia de mobilização 
para impedir a aprovação da lei. Segundo ele, o 
projeto viola as competências constitucionais dos 
Estados e municípios na questão de titularidade 
dos serviços de saneamento. Sua previsão é 
de que o texto aprovado pela comissão trará 

insegurança jurídica, irá desorganizar o sistema 
de saneamento e, ao contrário do que projeta 
o governo, poderá acarretar a redução dos 
investimentos no país.



JUL/SET 2019 16REVISTA

Judicialização do Marco Legal do 
Saneamento Básico é pule de 10

Advogados, engenheiros e sanitaristas 
parecem definitivamente ligados pelo 
novo Marco Legal do Saneamento Básico, 
em trâmite no legislativo federal: seja 
porque representam importantes setores 
da sociedade civil, seja porque acham 
muito ruim o projeto que se desenha. 

O presidente da ABES, Roberval 
Tavares, resumiu o espírito da proposta 
governamental, lembrando que o país 
vive a lógica dos extremos e que o novo 
marco “não discute saneamento, mas 
sim o que se consegue vender para fazer 
caixa”. Ressalta que a judicialização a 
caminho afasta o capital e o investimento.

Roberval participou de debate promovido 
pela Comissão de Saneamento Básico 
e Recursos Hídricos da OAB-RJ no final 
de outubro, no Rio de Janeiro, num 
movimento que o levou a diversos 
encontros pelo país. Ele foi convidado 
pelo presidente da comissão do Conselho 
Federal da Ordem, Leandro Mello Frota, 
que apontou como uma das principais 
deficiências do novo marco não focar na 
universalização do saneamento básico.

A meta de universalização, que, pelas 
contas do texto, está prevista para 2033, 
levaria 115 anos para ser atingida, de 
acordo com estimativas da Secretaria 

JUL/SET 2019 16REVISTA
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Geral da Presidência da República, se não 
houver redução de investimentos. “Daqui 
a 115 anos alguém estará discutindo a 
universalização do saneamento básico 
neste país, como estamos fazendo agora. 
Saneamento básico é pauta do século 
retrasado. É triste estar no século 21 ainda 
debatendo isso”, concluiu Leandro.

O presidente da ABES reconhece que a 
legislação precisa ser aperfeiçoada: “Há 
12 anos o setor trabalha com regras que 
precisam ser melhoradas. Duas Medidas 
Provisórias, a 844 e a 868, foram um 
fracasso e não conseguiram ser votadas. 
Continuamos com a apresentação da 
filosofia de que o que é público não presta 
e que o bom é o privado. A palavra-chave 
não é pública ou privada, mas eficiência. 
Temos exemplos bons e ruins em ambas as 
situações. A destruição do serviço público 
não funciona para os pequenos municípios. 
Não podemos ter um modelo único com 
5.570 municípios no Brasil”, disse Roberval.

A ABES defende um pacto no Congresso 
Nacional que fortaleça a regulação, defina 
a titularidade, seja equânime nas cláusulas 
dos contratos, aumente a participação do 
setor privado e estabeleça tarifas justas. 
Roberval recomenda que entidades, 
políticos e profissionais se mobilizem junto 
aos prefeitos, cujos municípios sofrerão os 
efeitos do Marco Legal, e aos deputados 
federais e senadores, que votarão a 
iniciativa, num trabalho de convencimento 
contra o projeto.

O presidente da ABES RJ, Miguel Fernandez, 
também presente ao encontro, defendeu 
a necessidade de se discutir também o 
ordenamento urbano.

O debate também contou com a 
participação da presidente da Comissão 
Estadual de Saneamento Básico da OABRJ, 

OUT/DEZ 2019 17REVISTA

Dalle Schmid; do membro da Comissão 
Especial de Saneamento Básico do Conselho 
Federal Rodrigo Hosken; e do representante 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
Daniel Bicalho, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Fábio Nogueira, secretário-
adjunto da OABRJ e coordenador das 
comissões especiais. 

Roberval Tavares

A palavra-chave 
não é pública 

ou privada, mas 
eficiência. Temos 
exemplos bons e 

ruins em ambas as 
situações.

“



“RÉVEILLON HIDROLÓGICO” 
ACABA COM A SECA ANUAL

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O mês de outubro marcou o início do período de chuvas (outubro a março) que favorece 
o abastecimento dos reservatórios e determina também o fim da fase de seca (abril a 
setembro). O período é chamado de Réveillon Hidrológico e define a virada do ano para a 
temporada de precipitações.

Segundo os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 
as viradas para o período de chuvas acontecem no momento em que a situação dos 
reservatórios na Grande São Paulo é considerada satisfatória. O volume total armazenado 
na Região Metropolitana é de 65,4%.  No início de outubro, o volume era de 41%. Isso 
ocorreu porque o ano hidrológico anterior registrou boa quantidade de chuvas e manteve 
as represas em bons níveis.

No Sistema Cantareira, o nível é de 46,9%. No ano passado, na mesma época, era 33,8%.  
Para este novo ano hidrológico, as perspectivas apontam um volume de chuvas perto da 
média histórica, o que seria o suficiente para manter os reservatórios em níveis confortáveis.

A Sabesp afirma que esse cenário de segurança hídrica só foi possível com as obras e 
ações executadas pela empresa no enfrentamento da pior seca da história da Região 
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Metropolitana de São Paulo, em 2014/2015, 
e com a conscientização da população no 
combate ao desperdício de água, além da 
melhora dos índices de pluviometria. 

Outro trabalho foi a interligação Atibainha-
Jaguari, uma obra estruturante que beneficia 
tanto a Grande São Paulo quanto o Vale do 
Paraíba, entregue em março de 2018. Trata-
se da conexão entre duas represas de bacias 
diferentes: a  Atibainha, que pertence ao Sistema 
Cantareira, e a Jaguari, que fica na cidade de 
Igaratá e pertence à bacia do rio Paraíba do Sul. 
Ela permite o bombeamento de uma média de 
5.300 litros de água por segundo da Jaguari para 
a Atibainha, o que se reflete em maior segurança 
para o Sistema Cantareira. O bombeamento 
também pode ser feito no sentido oposto, ou 
seja, da Atibainha para a Jaguari.

A  Sabesp também adotou uma série de 
mudanças operacionais que deram maior 
flexibilidade ao sistema de abastecimento 
da Grande São Paulo, permitindo abastecer 
diferentes regiões com água de mais de um 
reservatório, aliviando o Cantareira.

A crise hídrica levou a população a incorporar 
novos hábitos, com o uso racional da água. O 
consumo de água nas residências é 18% menor 
do que era registrado até 2014. No início da 
crise hídrica, o consumo residencial na Grande 
São Paulo era de 13,2 mil litros mensais em 
média. Hoje, caiu para 10,8 mil litros por mês. 

TENDÊNCIA DE CHUVAS PARA A PRIMAVERA

Segundo o meteorologista Marcelo Schneider, 
do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 
outubro é uma época de transição, começando 
um período mais chuvoso com pancadas de 
chuvas isoladas. “Outubro marca o período que, 
junto com o calor, tem a umidade que vem da 
Amazônia, mas o auge do período se dá em 
dezembro e janeiro”.

Ele explica que as chuvas do início do ano 
ajudaram os reservatórios de São Paulo. “Entre 
o ano passado e este melhorou um pouco [o 
volume nos reservatórios] porque teve alguns 
meses, principalmente entre o verão e o outono, 
que foram mais chuvosos e recuperou em parte 
esse déficit hídrico grande, principalmente entre 
2014 e 2015. Em parte, essa chuva dos últimos 
meses recuperou um pouco, então podemos 
dizer que temos uma situação razoável para o 
início da estação chuvosa”.

Schneider conta que a tendência para a 
primavera, entre os meses de outubro, 
novembro e começo de dezembro, é o sul do 
país com mais chuvas. “Não teremos nenhum 
fenômeno controlando, como El Niño ou La 
Niña. Do centro para o sul, entre São Paulo 
e Mato Grosso do Sul, a chuva deve ficar um 
pouco acima da média. Teremos uma primavera 
chuvosa. Outras áreas pontuais, como norte de 
Minas Gerais, parte de Goiás e entre o norte da 
Bahia e sul do Piauí e interior de Pernambuco 
podem ter chuva abaixo do normal”, revela o 
meteorologista. (Agência Brasil)

Em parte, essa chuva 
dos últimos meses 

recuperou um pouco, 
então podemos dizer 

que temos uma 
situação razoável  
para o início da  

estação chuvosa
Marcelo Schneider

“



MORADIAS COM COLETA  
DE ESGOTO EM CURITIBA 

URBANIZAÇÃO

Há poucos meses, 15 
famílias que viviam em 
situação de risco num 
agrupamento de 700 
pessoas às margens de 
um riacho poluído na 
Vila Parolin, periferia 
de Curitiba, receberam 
as chaves de suas 
casas, construídas 

com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), repassados 
à prefeitura da capital paranaense pela Caixa Econômica Federal, mediante convênio e 
garantia de contrapartida de recursos do município.

Mas os moradores não receberam só as casas. No pacote veio o arruamento com guias de 
concreto e calçadas com rampas de acessibilidade, gramados, ajardinamento e lixeiras. 
Veio também a infraestrutura sanitária: abastecimento de água e coleta de esgotos, 
ausentes na vila que os moradores deixaram pelas casas novas.

A Região Sul é considerada privilegiada em relação ao resto do país, mais de 40% dos 
moradores têm coleta de esgoto, contra pouco mais de 26% no Nordeste, segundo dados 
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Em ambos os casos, nem a 
metade do esgoto que se coleta é tratado. Cenário do Brasil que se espera mudar com a 
aprovação do Marco Legal do Saneamento. 
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MIGUEL FERNANDEZ 
Y FERNANDEZ

FOLCLORE 
PROFISSIONAL

Quem me contou esta foi o excelente colega e 
amigo José Eduardo W. Cavalcanti (engenheiro 
químico especialista em bioquímica da água, 
empresário bem-sucedido e ativo colega 
nos meios profissionais de SP: Instituto de 
Engenharia, CREA, ABES, além de autor de 
excelentes artigos e livros): 

Por volta de 1972, o Engº Constantino Arruda 
Pessoa era consultor da Sanesp, e os escritórios 
eram em um prédio na Av. Angélica, mais perto 
da Consolação. 

Na hora do almoço, houve um problema com 
uma secretária da Sanesp que não chegou 
a ser atropelada, mas foi derrubada por um 
carro, ficando estendida no asfalto no meio da 
Av Angélica. 

Ela queria se levantar, mas apareceram:

a. uns que aconselhavam que ficasse deitada 
até a ambulância chegar pois podia estar 
com ferimentos internos e qualquer 
movimentação poderia ser fatal; 

b. já outros queriam leva-la o mais urgente 
possível a um hospital para ser atendida pois, 
diziam os dessa corrente, qualquer demora 
poderia ser fatal!

c. havia até alguns (a vítima incluída) que 
achavam que não era nada e devia se 

ALTERNATIVAS E DECISÕES

levantar e não atrapalhar o trânsito, como 
diria Chico Buarque.

d. um quarto grupo, formado por advogados e 
políticos, queria que a senhora lhes assinasse 
uma procuração para processar 01: o dono 
do carro, 02: o motorista do carro, 03: o 
fabricante do carro, 04: o engenheiro que 
fez a Av Angélica, caso não tivesse ART, 05: 
a prefeitura porque permitia que os carros 
circulassem aceitando os riscos, etc. 

Enfim, cada um dava um palpite ligeiramente 
diferente e chegou a haver um empurra-empurra 
com alguns querendo impedir na marra que a 
senhora se levantasse, enquanto outros queriam 
levantá-la, também na marra. E o trânsito parado...

Vendo aquilo, o Constantino, com a malicia de 
sempre e um sorriso nos lábios diz em voz alta: 
“Muitos sanitaristas e ambientalistas dá nisso: 
várias alternativas e nenhuma decisão!!!”

Profecia (ou premonição?) da qual estou rindo 
até hoje....

O Constantino também era um grande frasista. 
Atribui-se a ele o dito de que “a unidade mais 
importante de uma estação de tratamento é o 
by-pass”. Verdade que, por empáfia, poucos se 
animam a dizer.



A empresa GMF está presente no mercado de saneamento básico há mais de 20 anos. Foi a pioneira na implantação da leitura informatizada 
e uma das precursoras na emissão simultânea das contas de água no Brasil, introduzindo o conceito de uso dos microcoletores de dados nas 
atividades de campo, após pesquisas no exterior e posteriormente no Brasil em função da abertura de reserva de mercado na década de 1990.

Possui um portfólio que abrange a prestação de serviços tais como: realização de visitas prévias para verificação de solicitação de clientes (reparo 
de vazamento em rede e ramais de água), recadastramento, roteirização, instalação e substituição / dimensionamento de hidrômetros, teste de 
corante, vistoria predial, cortes, caça fraude, leitura com entrega de contas e atendimento presencial aos consumidores.

A GMF aumentou seu portfólio de serviços no final de 2018 com o contrato de atendimento presencial em todos os postos Poupatempo/Ganha 
Tempo/Resolve Fácil da região metropolitana à serviço da Sabesp (Poupatempo – Diadema, Cidade Ademar, Sé, Itaquera, Suzano, Osasco, 
São Bernardo, Santo Amaro, São José dos Campos, Cotia, Itaquaquecetuba, Resolve Fácil – Barueri, Ganha Tempo – Itapevi, Taboão da Serra, 
Carapicuíba) e Baixada Santista (Poupatempo – Santos, São Vicente, Praia Grande). Em 2019, iniciou o atendimento presencial nas agências da 
Sabesp localizadas em: Lote I – RA (30) – Unidade de Negócio Alto Paranapanema, RB (60) – Unidade de Negócio Baixo Paranapanema, RT (1) – 
Unidade de Negócio Baixo Tietê e Grande, Lote IV - RN (4) – Unidade de Negócio Litoral Norte, RS (9)– Unidade de Negócio Baixada Santista, MS 
(7) – Unidade de Negócio Sul e Lote V – RV (20) – Unidade de Negócio Vale do Paraíba, MC (4) – Unidade de Negócio Centro e ML (9) – Unidade 
de Negócio Leste).

Além dos serviços mencionados acima, a GMF também oferece soluções sistêmicas por meio de seus Softwares tais como:

• Sistema de Gestão Comercial com emissão simultânea de contas de água e esgoto, denominado “INTELIGEST®”. Desenvolvida em plataforma 
Web, com transmissão via GPRS, captura de coordenadas geográficas, integrando os departamentos de cadastro, atendimento ao público, 
micromedição, faturamento, arrecadação e cobrança.

• Sistema de Recadastro Comercial denominado Kyra®. Desenvolvido em plataforma web, onde através de equipamentos como Tablet, 
permite a coleta e atualização cadastral da companhia e o controle gerencial das atividades realizadas em campo.

• Sistema GMF Conecta. Aplicativo de interação utilizado pelos funcionários da GMF permitindo aos mesmos os acessos aos informativos, 
arquivos (.pdf ), chat, abertura de chamados além do monitoramento do roteiro via web dos atendentes volantes propiciando mais 
transparência, rapidez e organização entre as áreas.

• Sistema Tinos. Aplicativo desenvolvido para utilização em smartphone (Android) para realização de leituras e emissões simultâneas de 
contas. O app pode ser utilizado não somente com o sistema comercial da GMF assim como pode ser integrado com outros sistemas 
comerciais do mercado.

A GMF com suas soluções adquiriu expertise necessária para contribuir diretamente no controle e aumento da receita de seus clientes.



A LUTA DA ABES NA MEMÓRIA 
DOS SEUS CONGRESSOS

PERSONAGENS DO SANEAMENTO

Mudam os cenários, mudam as cidades, trocam-se participantes, mas a luta pelo saneamento vem de longe nos congressos

Nos últimos 20 anos, a ABES tratou preponderantemente, em 
seus congressos bianuais, da universalização dos serviços de 
saneamento. Os congressistas discutiram legislação, recursos, 
tarifas e eficiência operacional. Em cenários com mais ou 
menos recursos previstos, a entidade foi a voz que defendeu 
que o setor fosse prioridade nos diversos governos. Na 
avaliação dos presidentes das diferentes gestões, ainda se luta, 
basicamente, pelas mesmas bandeiras.

GLORIA O. CASTRO



A questão orçamentária sempre foi debatida. 
De 2015 até hoje, dados disponíveis no Porta 
da Transparência, da Controladoria-Geral 
da União registram disparidade entre os 
valores previstos e as despesas efetivamente 
executadas. Notícias publicadas ao longo  
desse período apontam uma queda de 21% 
dos valores propostos para o saneamento  
no ano que vem.  

 

DE LÁ PRÁ CÁ

Nos congressos de 2001 e 2003, quando a 
ABES era presidida por Antônio Cesar da 
Costa e Silva, a instituição defendia a extinção 
do contingenciamento, mecanismo acusado 
de asfixiar o setor e inviabilizar a busca das 
metas de universalização, além da definição 
de um marco regulatório para o setor, da 
permanente busca por investimentos, recursos 
ficais e eficiência operacional. “Temos avanços 
incipientes, mas avanços. O fato é que o 
saneamento nunca entrou como prioridade em 
nenhum governo”, diz Antônio Cezar

Nos encontros de 2005 e 2007, discutia-se 
o Projeto de Lei 5296/05, que criava uma 

Política de Saneamento Ambiental e definia 
um marco regulatório para o setor, e a busca 
de um redesenho do perfil das agências 
reguladoras enquanto o setor se preparava 
para pôr em prática a nova lei do saneamento. 
A preocupação era a de não permitir que as 
agências fossem órgãos de governo e não de 
estado. O presidente era José Aurélio Boranga. 

Em meados de outubro deste ano, Boranga 
participou de váriosdebates sobre o Marco 
Legal do Saneamento, que está sendo discutido 
no Congresso e deve ser votado ainda este 
ano. ele disse que a ABES tem contribuído para 
o debate. “A ABES se posicionou claramente, 
destacando que é um equívoco o debate que 
o governo federal tem feito sobre o tema, 
pois não tem discutido a universalização de 
fato, mas a venda das empresas para resolver 
problemas de caixa dos estados”. E concluiu: 
“somente a união do público/privado poderá 
atender as necessidades do setor e realmente 
universalizar o atendimento”, afirmou.

Em 2009 e 2011, durante o período da 
presidência de Cassilda Carvalho, discutiram-
se questões como moções em defesa do 
Plano Nacional de Saneamento - Plansab num 
cenário de investimentos do PAC, BNDES 
e Caixa Econômica. O setor já tinha uma lei 

Roberval e Boranga com Rodolfo Costa e Silva: todas as forças da ABES na mesma luta

R
O

M
IL

D
O

 G
U

E
R

R
A

N
T

E

JUL/SET 2019 24REVISTA



OUT/DEZ 2019 25REVISTA

específica, um órgão institucional (Secretaria 
Nacional de Saneamento) e recursos e, mesmo 
assim, caminhava com dificuldades para atingir 
as metas de universalização. O desafio era 
modernizar a gestão.  Também se tratou do 
auxílio da gestão privada na pública e o esforço 
de municípios, estados e União em torno do 
PAC. “O setor melhorou na gestão e conseguiu 
abrir espaços na política institucional, mas 
não conseguiu ainda dar o necessário salto 
tecnológico”, resume Cassilda.

Em 2013 e 2015, durante a presidência de 
Dante Ragazzi Pauli, debateram-se questões 
como a isenção da cobrança de PIS e Cofins; 
mais recursos para alcançar as metas do Plano 
Nacional de Saneamento; além de eficiência 
na prestação de serviços, com adoção de 
planejamento transparente, gestão por 
resultados e novas formas de contratação. 

Tratou-se também de questões como o fim 
dos lixões; o aproveitamento energético do 
biogás; as tecnologias para o tratamento de 

resíduos; regulação e financiamento; consumo 
sustentável e logística reversa, além da 
necessidade de aprovação do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos. Outros temas importantes 
foram a gestão de seca, a despoluição de 
bacias e corpos hídricos e reúso. “Vivemos hoje 
um retrocesso. O governo só escuta a iniciativa 
privada. Como avanço destaco a capacitação 
do setor, na qual a ABES tem papel relevante 
com a Uniabes”, afirma Dante.  

Na presidência de Roberval Tavares de Souza, 
os congressos de 2017 e 2019 debateram 
temas como a isenção da cobrança de PIS e 
Cofins e seus valores investidos na melhoria 
e ampliação dos serviços de saneamento e a 
eficiência na prestação de serviços, com adoção 
de planejamento transparente, gestão por 
resultados e novas formas de contratação. 

A alteração do Marco Legal do Saneamento se 
destacou. “Nos últimos anos vejo a regulação 
como uma melhoria para o país, mas hoje 
nos concentramos numa luta pela melhora da 
lógica das tarifas e num novo Marco Legal do 
Saneamento que represente uma evolução”, 
resume RobervalCassilda Teixeira de Carvalho

Dante Ragazzi Pauli



ABES-RS PREMIA 
JORNALISMO AMBIENTAL   

PRÊMIO JOSÉ LUTZENBERGER

A seção gaúcha da ABES comemorou em Porto Alegre em noite festiva 
a entrega do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. Foram 
concedidos prêmios em Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo 
e Webjornalismo. Também foram premiados o veículo (Zero Hora) e a 
universidade com maior número de trabalhos inscritos (UFRGS), além do Prêmio 
Braskem de Jornalismo Universitário.

O evento, promovido conjuntamente pela ABES-RS, Associação Riograndense de 
Imprensa (ARI) e Braskem reconhece reportagens publicadas em veículos do Rio 
Grande do Sul que abordam boas práticas de preservação do meio ambiente.

O júri analisou 154 trabalhos inscritos em cinco categorias. Os três primeiros 
colocados em cada categoria receberam uma premiação em dinheiro e um 
troféu feito de material reaproveitado da produção de sacolas e adereços. 
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Prêmio José Lutzenberger de  
Jornalismo Ambiental 2019

JORNALISMO IMPRESSO
1º Lugar: Franceli Stefani – Quando o ciclo se 
fecha – Correio do Povo

2º Lugar: Guilherme Justino – O Mundo se 
Reúne para se salvar – Cobertura da Conferência 
ONU sobre o clima - Zero Hora

3º Lugar:  Marcelo Kervalt e Joana Colussi – Em 
busca de resposta para a morte de abelhas – 
Zero Hora

RADIOJORNALISMO
1º Lugar: Eduardo Matos e Cid Martins – Raio 
X do tratamento de esgoto no Litoral – Rádio 
Gaúcha

2º Lugar: Leno Falk – Pecuária na Amazônia: 
o distanciamento entre sustentabilidade e 
produção - Agência RadioWeb

3º Lugar:  Tales Giovani Armiliato – Sou Catador: 
um agente da natureza – Rádio São Francisco 
(Caxias do Sul)

TELEJORNALISMO
1º Lugar: Felipe Valli e Marcelo Chemale - 
Arado Velho: Obras seguem proibidas pela 
justiça – SBT RS

2º Lugar: Yéssica Lopes da Silva, Kelvin Tomaz e 
Jorgito Santos – Furg cria plástico biodegradável 
comestível para combater poluição do meio 
ambiente - RBSTV

3º Lugar:  Fábio Almeida, Everton Chrisostomo, 
Guto Teixeira,  Cristiano D’Oliveira, Rodrigo 
da Rosa, Fernanda Farias, Pedro Antunes e 
Bharbara Hack – Indústria do Entulho: Terreno 
da Prefeitura de Porto Alegre vira ponto de 
entulho e lixo – RBSTV

WEBJORNALISMO
1º Lugar: Gilson Camargo - Sementes Crioulas 
mobilizam produtores do Vale do Taquari – Jornal 
Extra Classe

2º Lugar: Jeniffer Gularte – Quanto vale a tampinha 
que você doa – GaúchaZH

3º Lugar:  Fabiana Rossi da Rocha Freitas, Luciana 
Mielniczuk (in memoriam), Marcelo Träsel, Alciane 
Baccin, Anelise de Carli, Fernanda Polo, Gabriel 
Hoewell, Giulia Secco, Lucas Durr Missau, Marília 
Gehrke, Marlise Brenol, Paulo Carneiro, Taline 
Schneider, Vanessa Kannenberg, Vivian Eichler - 
Conhecer para Cuidar: 20 anos do Atlas Ambiental 
de Porto Alegre – Site da UFRGS

FOTOJORNALISMO
1º Lugar: Tadeu Vilani – Arroio “Lixão” Passo Fundo – 
Diário Gaúcho

2º Lugar: Jefferson Botega - Descanso interrompido 
- Zero Hora

3º Lugar:  Lidiane Mallmann – Um homem e milhares 
de árvores – Jornal O Informativo do Vale

PRÊMIO BRASKEM DE JORNALISMO 
UNIVERSITÁRIO
1º Lugar: Camila Andrade Pires, Hebert Kiniphoff 
Garcia, Luana Bublitz Martins, Lucas Picarelli Canever, 
Lourenço Moreira Marchezan, Maria Eduarda 
Nascimento da Rocha, Manuela Neves Ribeiro - Seja a 
mudança – PUCRS

2º Lugar: Camila Silva de Souza e Yuri Cesar 
Lima Corrêa – Mina Guaíba: mineração ameaça 
assentamento agroecológico em Eldorado - UFRGS

3º Lugar:  Juliane Licht Lucca – Vida de Inseto: o 
Futuro das Abelhas – IPA
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O QUE É O PRÊMIO? 

O Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 
(Stockholm Junior Water Prize – SJWP) reúne 
jovens inovadores entre 15 e 21 anos do mundo 
todo, encorajando seu interesse em desafios 
relacionados à água e sustentabilidade.

Criado em 1997 pelo SIWI – Instituto 
Internacional de Águas de Estocolmo 
(Stockholm International Water Institute), o 
prêmio é organizado anualmente em duas 
etapas: uma nacional, realizada em cada um 
dos países participantes, e uma internacional, na 
qual ocorre a grande final. No Brasil, o prêmio é 
realizado desde 2017.

O SJWP conta com a participação de milhares 
de jovens de mais de 30 países. A etapa 
internacional ocorre em Estocolmo na Suécia, 
durante a Semana Mundial da Água de 
Estocolmo (Stockholm World Water Week). A 
princesa Vitória da Suécia é a patrona do prêmio.

É uma oportunidade única para jovens de 
diversas partes do mundo apresentarem 
projetos inovadores em prol do 
desenvolvimento sustentável!

PRÊMIO JOVEM DA ÁGUA  
DE ESTOCOLMO 2020
Começou a corrida pelo Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 2020.   
ABES/JPS são os organizadores oficiais da etapa brasileira do prêmio

ARTIGO

ÁLVARO DIOGO*

VISÃO

• Incentivar o desenvolvimento da ciência 
como alicerce para a resolução de problemas 
práticos e conflitos hídricos;

• Promover um ambiente que encoraje a 
prototipação, a criação de modelos de 
negócio e o empreendedorismo para todos 
os participantes;

• Desenvolver a capacidade de expressão dos 
jovens envolvidos;

• Fomentar a criação de redes de contatos, 
que são conquistas para toda a vida;

• Mostrar ao mundo o potencial criativo e 
inovador do Brasil.

SEJA UM VOLUNTÁRIO

Estamos recrutando voluntários para irem às 
escolas (públicas ou particulares) para divulgar 
o prêmio, incentivar os jovens estudantes a 
pensar na resolução de problemas do seu 
dia-a-dia que envolva o tema “água” e também 
na Agenda 2030 da ONU e a estimular estes 
jovens estudantes de que ações locais geram 
resultados globais.

Você quer ajudar? Fale com a gente! Envie um 
email para premiojovemdaagua@abes-dn.org.br 
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SEJA UM VOLUNTÁRIO

A edição 2020 do Prêmio Jovem da Água 
de Estocolmo conta com a participação de 
empresas por meio de patrocínio e/ou apoio 
institucional. Seja um patrocinador!

Conheça melhor um pouco da história da 
etapa brasileira do prêmio, das etapas da 

seleção, a motivação da comissão 
organizadora, os principais 
stakeholders, repercussão na mídia e 
informações úteis acessando o site: 
premiojovemaguaestocolmo. 
abes-dn.org.br.

O QUE É JPS?

é apoiar o desenvolvimento da carreira 
desses jovens profissionais, permitindo seu 
engajamento com a associação e com os 
consultores sêniores e auxiliar nos estudos 
técnicos (forças tarefa) do setor.

O JPS oferece diversas atividades como 
palestras, rodas de conversa e visitas 
técnicas e busca realizar um programa 
de capacitação que aborde temas como: 
gestão de projetos, projeto de saneamento, 
licitações e contratos de Obras, avaliação 
e licenciamento ambiental de obras 

O Jovens Profissionais do Saneamento – 
JPS é um programa de desenvolvimento 
contínuo com objetivo de despertar 
habilidades e lideranças entre os jovens 
que atuam na área do saneamento 
ambiental, para satisfazer as necessidades 
presentes e futuras do setor.

O programa trabalha para fortalecer a 
rede de relacionamento entre jovens 
profissionais brasileiros e viabilizar a 
inserção em programas internacionais 
de jovens profissionais. Outro objetivo 
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*Coordenador nacional do programa Jovens Profissionais do Saneamento (JPS). É formado em 
Hidráulica e Saneamento Ambiental pela Fatec-SP, mestre em Gestão e Tecnologia em Sistemas 

Produtivos pelo Centro Paula Souza e atua como especialista de orçamento na Acqualimp.

ARTIGO

hidráulicas e de saneamento; análise técnica 
e econômica de projetos de engenharia 
sanitária e ambiental; elaboração de 
orçamento para obras de saneamento, 
fiscalização de obras de saneamento; 
gestão ambiental – conceitos e ferramentas; 
família de normas ISO 24511, 24512, 24513; 
regulação no saneamento ambiental; entre 
outros temas.

O programa é aberto aos jovens estudantes 
e profissionais até 35 anos. Para outras 
informações, entre em contato pelo email 
jps@abes-dn.org.br ou com o coordenador 
na sua seção estadual.
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É possível que o dia a dia dos serviços nas 
companhias estaduais de saneamento torne difícil 
a implantação de modelos de gestão estratégica 
e, mais ainda, quando são estruturados, sua 
administração. Não é incomum no entanto, 
ver nessas organizações os famosos mapas 
estratégicos, projetos, ações e outras coisas que 
compõem um sistema, cuja prática não está muitas 
vezes indo ao encontro da verdadeira essência da 
gestão estratégica. 

Com o PLS 3261/2019 – aprovado na comissão 
da Câmara até redação do texto – e a própria 
pressão da sociedade, que meio timidamente 
reclama dos serviços e já começa a entender que 
não importa se quem presta o serviço é empresa 
estadual ou privada, a gestão estratégica deveria 
ser de sobrevivência empresarial, como qualquer 
organização que depende da prestação de serviços 
faria. Sem concorrência e, em geral, protegidas pela 
ineficiência geral do serviço público que sempre 
tem alguém ou algum outro órgão para culpar, estas 
organizações ainda utilizam, como argumentos 
para fugir da concorrência com operadores 
privados, a manutenção do mesmo, dizendo que 
no futuro estarão melhores. Se reconhecessem a 
realidade onde vivem e conseguissem fugir do 
clientelismo, do fisiologismo, do corporativismo 
autodestrutivo, do sindicalismo e do antiprivatismo, 
desenvolveriam estratégias de gestão voltadas para 
sua sobrevivência como instituições que têm de 
fato o DNA do saneamento nacional recente. Mas, 
em vez disso, as companhias estaduais insistem em 
manter um modelo irreal de atendimento que faz de 
conta que existe em municípios do interior e áreas 
periféricas de todas as capitais do Brasil, quando a 
estratégia seria buscar parceiros e parcerias para 
continuar no mercado ao contrário de continuar 

No site www.aguaonline.com.br/materias, em 
07.11.2019, o documento da Associação dos 
Engenheiros Civis dos Estados Unidos: Failure to 
Act: The Economic Impact of Current Investment 
Trends in Water and Wastewater Treatment 
Infrastructure foi citado por Jeff Sterba, presidente 
e CEO da American Water, uma das maiores 
empresas de saneamento dos Estados Unidos 
como forte evidência de que tanto o setor público 
como o privado precisam atuar juntos para 
enfrentar os desafios do setor nos EUA. 

O relatório estima que o total dos investimentos 
necessários para água e esgoto ultrapasse os 
US$126 bilhões até 2020, e mais US$195 bilhões 
até 2040. Ele relata que a falta de recursos 
para redes e estações de bombeamento e de 
tratamento continua, o que tem resultado em 
funcionamento deficiente. Como se lê, embora os 
serviços nos EUA funcionem muito bem e a água 
distribuída seja sanitariamente segura, hoje há 
necessidade de recuperar, modernizar e ampliar 
sistemas para atender as demandas. No Brasil 
precisa-se investir, segundo estimativas do Plano 
Nacional de Saneamento Básico, de 2019 a 2023, 
R$ 112,3 bilhões (US$ 24,95) e R$ 597,8 bilhões 
(US$ 132,84) até 2033. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO

ENQUANTO ISSO, NO ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA

ÁLVARO MENEZES GESTÃO & OPERAÇÃO

rezando por milagres convenientes. A estratégia 
não pode ser resistir e ser contra. A estratégia do 
fortalecimento empresarial é reconhecer suas 
capacidades para continuar avançando.
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Hélio Araújo é jornalista, 
fotógrafo, escritor e professor 
universitário. Também é diretor 
da ARFOC - Associação dos 
Repórteres Fotográficos e um 
dos coordenadores da Feira 
Cultural da Fotografia, que 
se realiza todo mês no nos 
jardins do Museu da República, 
no Catete (RJ). Participa e 
faz curadoria de exposições 
individuais e coletivas. Sua paixão 
pela fotografia vem desde a 
infância no bairro de Vaz Lobo, 
subúrbio carioca, onde nasceu 
e onde seu pai possuía um 
pequeno comércio. Formado em 
Comunicação Social (Jornalismo) 
pela Universidade Gama Filho, 
passou por algumas redações 
de jornais do Rio de Janeiro. Ao 
longo dos anos, trabalhou mais 
como repórter, mas manteve a 
paixão pela fotografia. E a traduz 
em fotos do dia a dia da cidade e 
também dos diferentes caminhos 
de Santiago de Compostela, 
na Espanha, que percorreu e 
registrou três vezes. 

ENSAIO FOTOGRÁFICO
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