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O potencial
transformador de
nossos profissionais
ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON

Foram 63 inscrições efetivas nas três categorias – Institucional, Gestão e
Técnica –, com mais de 150 profissionais envolvidos nesses projetos.
Realizado pelo SINDCON com o apoio da ABCON, o Prêmio Sustentabilidade se
consolida como iniciativa voltada para o reconhecimento de projetos inovadores,
ações disruptivas e criativas realizadas por empresas privadas de saneamento.
Nove entre as dezenas de projetos inscritos levaram os troféus e os prêmios
em dinheiro da grande final, mas todos os que participaram tiveram seus méritos
e deram mostras do engajamento dos profissionais das operadoras privadas em
torno de soluções e benefícios para a população atendida.
A entrega do 3º Prêmio Sustentabilidade aconteceu na mesma semana em
que foi instalada, em Brasília, a Comissão Especial da Câmara Federal para debater e propor novo texto ao Projeto de Lei 3261/19, que estabelece um novo
marco regulatório para o saneamento.
O relator da Comissão, deputado Geninho Zuliani, tem a missão de apensar
os diferentes projetos que versam sobre o tema e levar à apreciação dos parlamentares um texto conciliatório, que represente um avanço para o setor, tão
carente de investimentos.
Geninho é o entrevistado desta edição, que traz ainda outras matérias que
ajudam a entender nosso papel, como profissionais atuantes no saneamento,
nesse momento decisivo para, finalmente, o país dar uma resposta aos 100 milhões de brasileiros que não possuem acesso ao esgotamento sanitário.
A qualidade dos projetos concorrentes ao 3º Prêmio Sustentabilidade é uma
mostra do quanto as companhias privadas de saneamento podem contribuir
para atingirmos esse objetivo.
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> NESTA EDIÇÃO

O 3º Prêmio Sustentabilidade conheceu seus projetos vencedores, em uma cerimônia que contou com a presença dos
líderes das companhias privadas de saneamento, em um papo dirigido aos profissionais do segmento, sobre as perspectivas de termos grandes avanços a partir de um novo marco regulatório. O assunto voltou a ser discutido em Brasília, e
também é destaque nesta edição da Revista Canal.
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> JANELA DO ASSOCIADO

Pará tem novas
concessões privadas
Apenas 9,65% da população no Pará possui acesso à
coleta de esgoto, segundo o Panorama ABCON/SINDCON
2019. Do esgoto gerado, ainda de acordo com a publicação,
apenas 6,27% é devidamente tratado. Estudo feito pela
consultoria KPMG indica que o estado precisa de R$ 17,8
bilhões de investimento para universalizar o saneamento
até 2033. Mesmo a situação da água tratada é precária,
com um déficit de 56,5% em relação à população total. Ou
seja, quase 4 milhões de pessoas no Pará não possuem
nem mesmo acesso à água.
Duas novas concessões à iniciativa privada foram
anunciadas recentemente e podem mostrar um caminho
para que esse cenário comece a mudar em breve.
Em Jacundá, a 115 km de Marabá, o consórcio formado
pelas empresas Aviva Ambiental e Ello Engenharia será
responsável pelos serviços de água e esgoto da cidade
por um período de 30 anos. Hoje, apenas 30% dos moradores são atendidos por água da rede pública. A meta da
concessionária é investir para que toda a população tenha
água com qualidade e quantidade no início de 2020 nas
torneiras. Para o esgotamento sanitário, a universalização
deverá ser alcançada em 2040. A empresa dará prioridade
aos fornecedores locais, incentivando o crescimento sustentável na região.

Jacundá no Pará concede os serviços de água e esgotamento sanitário para
Jacundá Ambiental do Grupo Aviva em parceria com Ello Engenharia

Estudo feito pela consultoria KPMG indica
que o estado precisa de R$ 17,8 bilhões
de investimento para universalizar o
saneamento até 2033.

Em Rurópolis, a 220 km de Santarém, o consórcio da Perenge e Pavienge venceu licitação para a concessão
plena de serviços de água e esgoto na
cidade por 30 anos. O município atende hoje apenas 40% da população com
a rede de água. Os demais moradores
precisam do serviço de caminhões-pipa. O objetivo da concessionária é aumentar a oferta e a qualidade da água
em curto espaço de tempo, bem como
investir para implantar a coleta e tratamento de esgoto na cidade.
O consórcio da Perenge e Pavienge venceu licitação para a concessão plena
de serviços de água e esgoto em Rurópolis por 30 anos
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> CAPA

Noite de celebração
e reconhecimento
Prêmio
Sustentabilidade
revela os
vencedores da
edição 2019
Emoção e entusiasmo prevaleceram na
entrega do 3º Prêmio Sustentabilidade, que
aconteceu no dia 22 de agosto, em São Paulo.
A cerimônia, realizada no hotel Grand Mercure, contou com quase 200 pessoas, entre
associados e convidados. O prefeito de Santa
Rita do Passo Quatro, Leandro Luciano dos
Santos, esteve entre os que prestigiaram o
evento.
O ponto alto da noite foi a entrega de
troféus e dos cheques que simbolizaram os
valores conferidos aos vencedores em cada
uma das três categorias da iniciativa, promovida pelo SINDCON, com apoio da ABCON:
Institucional, Gestão e Técnica.
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Os ganhadores

CEOs das empresas associadas se juntam a vencedores e jurados na celebração do Prêmio

Na categoria Institucional, o primeiro colocado foi o projeto “Pantanal Saneada”, da
concessionária Águas do Mirante, de Piracicaba (SP). O segundo lugar ficou com o “Caça-Vazamentos”, da Samar, de Araçatuba
(SP). Para a terceira posição, foi escolhido o
projeto “Conectando com Você”, da empresa
Ambiental Serra, de Serra (ES).
A categoria Gestão recebeu vários projetos inovadores e teve como grande vencedor
o “Programa de Controle de Recebimento
de Efluentes com Anuência”, da Samar. O
segundo colocado foi o projeto “Igualab”, da
Iguá Saneamento. Completa a lista de vencedores da categoria o programa “Manancial
Vivo”, da concessionária Águas Guariroba, de
Campo Grande (MS).

Foram inscritos
63 projetos
nesta edição,
implantados em
todas as regiões
do país.

Na disputada categoria Técnica, sagrou-se vencedor o projeto de
“Sustentabilidade e Eficiência Energética na ETE Mogi Mirim”, executado
pela Sesamm. “Mais Água com Menos
Energia”, da concessionária Caepa, de
Paraibuna (SP), ficou com a segunda
colocação, enquanto a proposta do
“Tijolo Ecológico composto por Lodo
de ETA”, da empresa Águas de Araçoiaba (SP), ocupou a terceira posição.
Os vencedores em cada categoria
receberam R$ 15 mil; os segundos colocados levaram R$ 6 mil e os terceiros, R$ 3 mil.
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> CAPA

Congraçamento e
reflexão sobre o futuro
A noite de entrega do Prêmio
Sustentabilidade reuniu mais de
180 pessoas e começou com um
painel em que participaram líderes
do setor, para um bate-papo sobre
as perspectivas do mercado de saneamento.
Alexandre Lopes (Aviva e presidente do SINDCON), Carlos Henrique da Cruz Lima (Águas do Brasil),
Hamilton Amadeo (Aegea) e Paulo
Roberto de Oliveira (GS Inima) participaram do encontro, dedicado
aos profissionais que atuam nas
operadoras privadas.

O bate-papo com os CEOs teve mediação do diretor executivo da ABCON, Percy Soares Neto

Ganhadores do grupo Aegea
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Ganhadores do grupo GS Inima

Ganhadores do grupo Águas do Brasil

“O saneamento entrou definitivamente
na pauta do Brasil e estamos nos
preparando ainda mais para esse
momento, com investimentos na
capacitação de pessoas”
Paulo Roberto de Oliveira (GSInima)

“O maior desafio é sermos empresas
voltadas para o benefício social. Nosso
produto está no sangue das pessoas”
Hamilton Amadeo (Aegea)

“As operadoras privadas têm condições
de avançar na eficiência e oferecer à
população qualidade de serviço e tarifas
justas”
Alexandre Lopes (Aviva)

“Temos investido muito em gestão e
tecnologia para atender a uma demanda
que virá com um novo modelo, a partir
da renovação do marco regulatório”
Carlos Henrique da Cruz Lima (Águas do Brasil)
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> CAPA
Os vencedores na categoria GESTÃO

1º Lugar
Projeto: Programa de Controle de Recebimento de
Efluentes com Anuência – PCREA

Empresa: SAMAR - Soluções
Ambientais de Araçatuba
Líder: Juliana Polloni Silva
Equipe: Gilson Bispo da Silva
Ferramenta de gestão para rastreamento de forma contínua e estruturada das informações dos efluentes
industriais anuídos pela concessionária e recebidos na ETE local como
destino final.
A gestão do recebimento de efluentes de indústrias e estabelecimentos
comerciais é fundamental, pois este
tipo de esgoto pode provocar danos
à rede coletora, às estações de tratamento e ao meio ambiente.
Com isto em mente, a concessionária privada de Araçatuba desenvolveu em 2018 o Programa de Controle de Recebimento de Efluentes
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com Anuência (PCREA), uma ferramenta para rastreamento de forma
contínua e estruturada das informações sobre os efluentes industriais recebidos na ETE local como
destino final.
“Antes do PCREA, a gente notava que havia uma descentralização
no controle dos Termos de Anuência emitidos pela empresa. Com o
programa, esse controle passou a
ser feito de uma forma muito mais
sistematizada, organizada, promovendo a complementaridade entre
os setores comercial, operacional e
jurídico”, explica a líder do projeto,
Juliana Polloni Silva.
Com o PCREA, foi possível identificar os lançamentos clandestinos de
efluentes não domésticos, informar
os órgãos ambientais fiscalizadores
sobre crimes ambientais, diminuir os

gastos com desobstrução de redes
coletoras de esgoto devido às incrustações e acúmulos de gordura,
melhorar a microbiologia do sistema
de tratamento de esgoto e tornar
previsíveis possíveis prejuízos operacionais na ETE Baguaçu causados
por efluentes não domésticos.
O PCREA pode ser replicado em
qualquer concessionária e gerou
aumento de receitas à SAMAR, com
o crescimento no número de Termos de Anuência solicitados e pagamento das taxas para emissão do
documento.
“Atualmente, todas as empresas
que possuem um Termo de Anuência para descartar efluentes na ETE
de Araçatuba são monitoradas semanalmente e de forma contínua,
gerando indicadores e mantendo um
controle rígido”, completa Polloni.

2º Lugar
IGUÁ Lab
O Grupo, que opera 14 concessões
e 4 PPPs de saneamento, criou uma
agenda de inovação e uma nova
mentalidade na companhia. Para ajudar nesse processo, foi idealizado o
IguaLab, que cria um espaço de troca
entre a empresa e o ecossistema de
startups.

Empresa: Iguá Saneamento
Líder: Péricles Weber
Equipe: Eder Campos, Patricia Torres
e Gustavo Coelho

Com o objetivo de criar uma agenda de inovação e uma nova mentalidade na Iguá Saneamento, o grupo
idealizou o Igua Lab, programa focado em criar um espaço de troca entre a companhia e o ecossistema de

startups e, ao mesmo tempo, sensibilizar a sociedade por meio desse nicho de alto impacto quanto a causa do
saneamento básico.
Após a inscrição de 90 startups, 10
empresas foram selecionadas como
vencedoras. Até o final de 2019, espera-se já ter resultados da implementação das iniciativas das empresas
selecionadas.
O projeto lançou um olhar para formas
de criar processos mais eficientes, inovadores e sustentáveis, e foi inclusive já
replicado por outras concessionárias.

3º Lugar
Manancial Vivo
rurais que, por meio de práticas e
manejos conservacionistas e de
melhoria da distribuição da cobertura florestal na paisagem, contribuem para o aumento da infiltração de água e para o abatimento
efetivo da erosão, sedimentação e
incremento de biodiversidade.
Empresa: Águas Guariroba
Líder: Fernando Garayo
Esforço entre entidades da sociedade civil, usuários de água da
bacia e os produtores rurais para
incentivar a recuperação da bacia
hidrográfica do córrego Guariroba.
Prevê pagamentos aos produtores

A atual legislação ambiental obriga
produtores rurais a uma série de práticas conservacionistas, como a manutenção das áreas de preservação
permanente e reserva legal, o que
gera uma série de conflitos entre os
produtores e os órgãos fiscalizadores.
Dessa forma, em 2010 foi criado o
Programa Manancial Vivo: um esforço

entre entidades da sociedade civil, usuários de água e os produtores rurais
para incentivar a recuperação da bacia
hidrográfica do córrego Guariroba. O
projeto também aproximou a concessionária de ONGs, como a WWF.
O impacto nos ecossistemas foi intangível, no entanto existe. A melhoria da qualidade da água permitiu
que novos microorganismos menos
resistentes à poluição tivessem um
habitat adequado. Além disso, contabilizando as mudas doadas e plantadas pela concessionária, há uma
estimativa de que 25.000 toneladas
de CO2 tenham sido capturados, contribuindo assim no combate às mudanças climáticas.
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> CAPA
Os vencedores na categoria INSTITUCIONAL

1º Lugar
Pantanal Saneada #Dignidade#Direito
Universal#Saúde

Empresa: Águas do Mirante
Líder: Maria Aparecida Draheim
Equipe: Adriana Pereira, Valdir
Alcarde Jr.
Projeto pretende ressignificar a
Comunidade Pantanal frente à crítica
realidade enfrentada por melhores
condições básicas de dignidade humana e qualidade de vida, permitindo
a segurança no abastecimento de
água e coleta e tratamento de esgoto e promovendo a diminuição de
exposição da comunidade a fatores
de riscos sanitários e vetores de
veiculação hídrica.
Ressignificar a Comunidade Pantanal
foi um esforço em várias frentes. Inicialmente foi realizado o mapeamento
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da área, identificando cada uma das
residências que deveriam ser conectadas à rede de coleta de esgoto. Em
seguida, foram inseridas no planejamento reuniões com a comunidade
para que todos soubessem das modificações que seriam implantadas no
território e quais benefícios a rede coletora de esgoto traria para a saúde da
comunidade e para o meio ambiente.
No total, a obra consistiu na construção de 1.632 metros de rede coletora, 41 poços de visita e 332 ligações e
ramais de esgoto.
O impacto ambiental resultante da
ação torna-se relevante frente à
quantidade de esgoto que era despejado diretamente no ribeirão, e que
agora é coletada e encaminhada à Estação de Tratamento de Esgoto Ponte

do Caixão. Após a implantação do projeto, o corpo hídrico deixou de receber
grande volume de efluente sem tratamento. O volume diário despejado
no córrego correspondia a 478,1 m³ de
esgoto, sendo necessário apenas cinco dias de esgoto despejado para encher uma piscina olímpica (2.500 m³).
Com as reformas, as vielas da comunidade não possuem mais esgoto a céu
aberto, e o córrego não está com forte
odor, o que causava incômodo às residências próximas. A comunidade também percebeu as alterações e não se
joga mais lixo nas margens do córrego.
“Foi muito gratificante ver esta obra
acontecer, não só para mim, mas
para todos os moradores que residem aqui”, afirma Edson Tenório, líder da comunidade.

2º Lugar
Os Caça-Vazamentos
Consiste em orientações básicas e
simples de como detectar vazamentos em edificações, bem como o uso
consciente da água potável. O foco
do projeto são crianças de escolas
públicas e particulares, mas pode ser
aplicado também em associações,
indústrias e outros espaços.

Empresa: Samar Soluções Ambientais
de Araçatuba
Líder: Denis de Jesus Veloso Monteiro
Equipe: Andréa Barreto dos Santos
Silva, Silas Mendes Grossi, Daiana Felix
Promove orientação à população do
município de Araçatuba sobre o uso
consciente e racional da água potável.

Visando contribuir com a conscientização do uso racional da água potável,
a concessionária desenvolveu o projeto Os Caça-Vazamentos, que consiste
em orientações básicas e simples de
como detectar vazamentos em edificações, bem como o uso consciente
da água potável, com foco em crianças
de escolas públicas e particulares.
Nas palestras realizadas, são repassados dados da formação de nosso planeta e a distribuição de água em seu

meio, bem como a porcentagem e uso
da água em setores domésticos, agrícolas e industriais. Também são discutidos o tipo de captação de água para
tratamento e distribuição no município
e a importância do saneamento para a
população e saúde pública. Há também
uma parte dinâmica e prática, com detecções reais de vazamentos na edificação da escola.
O projeto tem potencial de mudar atitudes e pensamentos quanto ao uso
consciente dos recursos hídricos, diminuir o índice de reclamações dos
usuários, reduzir o gasto familiar com
água desperdiçada e disseminar a
sustentabilidade.
O projeto lançou um olhar para formas
de criar processos mais eficientes, inovadores e sustentáveis, e foi inclusive já
replicado por outras concessionárias.

3º Lugar
Conectando com Você
O projeto trata os temas relativos ao
esgotamento sanitário abertamente,
com todas as partes interessadas,
num mesmo ambiente, com incentivo à transparência e indo além do
controle social, incentivando um
engajamento social realizador.

Empresa: Concessionária de
Saneamento Ambiental Serra
Líder: Simony Oliveira Dias
Equipe: Ana Paula Garcia Barros

O projeto Conectando com Você é
um trabalho integrado e de sensibilização social. Seu diferencial está
em tratar os temas relativos ao esgotamento sanitário abertamente
com todas as partes interessadas,
em um mesmo ambiente.

De 2015 a 2016, a Ambiental Serra
conseguiu estabelecer e estreitar
um vínculo com as comunidades
que seriam impactadas pelas obras
de esgotamento sanitário. Foram
72 reuniões comunitárias, com 1.073
participantes. Em 2018, foram realizadas reuniões por toda a cidade, com
participação dos gestores da Ambiental Serra, Cesan, lideranças, vereadores e da comunidade como um
todo. Dessa forma, entre 2017 e 2019,
houve 126 reuniões comunitárias,
com a participação de 2.103 pessoas.
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> CAPA
Os vencedores na categoria TÉCNICA

1º Lugar
Sustentabilidade e Eficiência Energética
na ETE-Mogi Mirim

Empresa: SESAMM Serviços de
Saneamento de Mogi Mirim
Líder: Eliane Rodrigues de Almeida
Florio
Equipe: Carlos Roberto Ferreira, Sirlei
Cristiana Brignoli, André Buratin, Leandro Lopes de Carvalho, José Renato
Alves, Bruna Scarpa
Projeto propõe a primeira estação de
tratamento de esgoto do Brasil com
geração de energia fotovoltaica para
o consumo operacional, contando
com elevada eficiência na gestão de
todos os processos que envolvem o
consumo energético.
No setor de saneamento, a energia
elétrica é um dos principais insumos do
processo de tratamento e distribuição
de água e efluentes. Por isso, está di-
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retamente relacionada com os resultados e desempenho dos prestadores
de serviço.
Assim, a empresa priorizou a gestão
de energia elétrica desde a concepção do projeto, com a seleção de equipamentos de alta eficiência, layout,
e busca de autossuficiência, até as
práticas cotidianas de gestão, como o
acompanhamento de consumo, melhorias de processos e atualização de
software e equipamentos.
Desta forma, a ETE Mogi Mirim se tornou a primeira do Brasil com geração
de energia solar fotovoltaica para consumo operacional. Apesar de necessitar de um maior investimento inicial
para a compra e a instalação de painéis
de captação da luz solar, os retornos
econômicos da utilização dessa fonte
de energia são bastante significativos:

o custo do investimento inicial se pagará em poucos anos e o restante é total
economia. Considerando o consumo
energético do ano de 2012 em comparação ao ano de 2018, a concessionária
obteve uma redução de 25% na energia elétrica consumida.
A escolha pela energia solar também
tem trazido à empresa muitos contatos e solicitações de visitas, quando há
a oportunidade de divulgar o nome da
SESAMM e do município de Mogi Mirim,
consolidando a marca da companhia.
Além da preferência pela energia solar, a empresa implementou diversas
outras iniciativas como uma seleção
de equipamentos de alto rendimento e de menor consumo energético,
mudanças na iluminação do arruamento, e desidratação de lodo através de centrífuga.

2º Lugar
Mais água com menos energia
Projeto visa a redução de captação de água, produtos químicos,
mão-de-obra, entre outros itens, a
partir da implementação de várias medidas, tais como: setorização do bairro,
instalação de válvula reguladora de
pressão e macromedidores, micromedição correta com trabalhos de caça-fraude e troca de hidrômetros, além
de estudo de eficiência energética.
Empresa: CAEPA – Companhia de
Águas e Esgoto de Paraibuna
Líder: Valdecir Antunes dos Santos
Equipe: Edson Luis Correa de Lima,
Leonardo Montenegro Dias, Paulo
Sergio da Silva, Wanderson Giovanni
Prado Santos

No processo de abastecimento de
água por meio de redes de distribuição podem ocorrer perdas de
recursos hídricos em decorrência
das mais variadas causas, tais como
vazamentos, falhas de medição, consumos não autorizados, defeitos ou
falhas de projeto, materiais inade-

quados da rede, entre outros. Com
o intuito de reduzir estas perdas foi
criado um projeto experimental no
bairro de São Guido, no município de
Paraibuna (SP), onde foram implementadas várias medidas: setorização do bairro, instalação de válvula
reguladora de pressão e macromedidores, realização de micromedição correta com trabalhos de caça-fraude e troca de hidrômetros que
estavam com medição inadequada,
bem como o estudo de eficiência
energética que culminou na troca da
bomba de recalque.
Os resultados obtidos foram extremamente satisfatórios. Houve uma redução de 23% com as perdas de água, que
no início eram próximas de 60%.

3º Lugar
Tijolo Ecológico Composto por Lodo de ETA
Estação de Tratamento de Água. Uma
das motivações da pesquisa foi utilizar esse lodo para uma atividade que
gerasse valor agregado, contribuísse
para a sustentabilidade na construção
civil e que fosse capaz de elaborar
um produto com baixo custo para o
mercado da construção.

Empresa: Águas de Araçoiaba
Líder: Rodrigo Assad Macool
Equipe: Moisés da Silva
A ideia é a produção de tijolos ecológicos a partir do uso de lodo de uma

A iniciativa do projeto se deu por
meio de uma visita dos alunos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
Um dos maiores desafios da concessionária seria o fechamento do ciclo
sustentável do tratamento, uma vez
que, devido à turbidez da água bruta,

é gerada grande quantidade de lodo.
A partir daí, surgiu a necessidade de
se trabalhar a questão, resultando
no projeto do tijolo ecológico.
É um projeto inovador: trata-se da
utilização do resíduo de um processo
de desidratação do lodo, que resulta num tijolo estrutural próprio para
atender às normas de resistência
e compressão, com “cura” feita em
água e não à queima. O resultado
esperado é a adesão ao uso do tijolo
pelas empresas que realizam construção de casas populares, visto que
o material é altamente resistente e
produzido com baixo custo.
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Galeria dos projetos vencedores reúne
iniciativas que são referência para o setor
Realizado a cada dois anos, o Prêmio Sustentabilidade teve início em 2015 por iniciativa do SINDCON, com
o objetivo de incentivar a inovação entre as concessionárias privadas de saneamento, além de defender a
melhor utilização dos recursos naturais, tecnológicos, humanos e financeiros.
Veja a seguir uma retrospectiva das edições anteriores da premiação, bem como os projetos vencedores
responsáveis por impactar positivamente o saneamento básico e o meio ambiente.

Vencedores da primeira edição, em 2015

1º Prêmio Sustentabilidade (2015)
O prêmio contou com a participação de 44 projetos, sendo 23 inscritos na categoria Técnica, 14 na Institucional e
7 em Gestão.
Projetos Vencedores:
Técnica - Programa Água Certa - Águas do Paraíba
Promover o uso racional da água por meio da redução de
perdas de forma consistente e contínua foi o objetivo do
programa, implantado nas localidades de Campos dos
Goytacazes, São Sebastião e Santo Eduardo, no Rio de
Janeiro. Foram colocadas em prática ações como a troca
e ampliação do parque de hidrômetros, levantamento de
áreas sem rede de abastecimento, fiscalização de fraudes, identificação de vazamentos e melhoria na distribuição de água.
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Institucional - Frota Ideal - Águas de Guará
O programa consistiu na substituição da frota de veículos
por bicicletas. O uso da bike foi estendido para a prestação
de serviços de micromedição, inspeções em usuários, verificações de leitura, entrega de notificações, controle de
qualidade da água e esgoto, inspeção em poços e reservatórios, corte por falta de pagamento e demais visitas
que dispensam ferramentas robustas.
Gestão - Análise multicritério - Uniáguas
Ao se ver diante da necessidade de ampliar uma ETE em
uma das suas concessões, a empresa aplicou uma metodologia matemática para a solução de problemas complexos. O objetivo da aplicação da metodologia foi a obtenção da “solução de maior compromisso” com todos os
stakeholders envolvidos, compilando além dos fatores de
capex e opex, aspectos sociais e ambientais.

A iniciativa voltou a ser realizada em 2017, com mais projetos inscritos

2º Prêmio Sustentabilidade (2017)
O prêmio aumentou significativamente o número de
participantes inscritos, totalizando 61 projetos e mais de
150 colaboradores.
Projetos Vencedores:
Técnica - Reúso de Efluente Tratado na ETE Mogi
Mirim - SESAMM
A concessionária plantou 2.550 mudas de árvores nativas e acompanhou seu desenvolvimento num período de dois anos. Ao concluir o plantio, o corpo técnico
verificou a indisponibilidade de água para a irrigação.
Devido às excelentes características do efluente tratado, a equipe técnica projetou e implantou um sistema de reúso do efluente tratado, solucionando dessa
forma o problema.
Institucional - Olhar Ambiental - Grupo Águas do Brasil
Iniciativa corporativa dotada de ferramentas para a

sistematização e gerenciamento das ações de educação
ambiental desenvolvidas pela companhia. Alguns exemplos das atividades incluíram visitas às unidades operacionais, exposições, concursos culturais e oficinas, todas
com o intuito de construir e difundir valores de sustentabilidade nas cidades onde a empresa atua.
Gestão - Reúso de Efluente Sanitário Tratado na Manutenção de Rede Coletora de Esgoto - Serra Ambiental
O projeto realizou a avaliação da viabilidade e os benefícios do reúso de efluente sanitário tratado na manutenção de rede coletora de esgoto em Serra, Espírito Santo,
além das atividades de irrigação de grama, processo de
tratamento de esgoto e lavagem de pisos, buscando a
economia dos recursos naturais e financeiros. Durante
o período avaliado, de janeiro a outubro de 2016, o consumo de água tratada diminuiu consideravelmente na
estação em estudo. Assim, o sistema se revelou economicamente viável e vantajoso financeiramente.

Agradecemos a Aquarum
e Bio Proj pela parceria
na 3ª edição do Prêmio
Sustentabilidade.
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> ENTREVISTA

Investimento,
Regulação e
Concorrência
Natural de Ribeirão Pires, na grande
São Paulo, Geninho Zuliani tem 43 anos. É
casado e pai de três filhos. Foi eleito duas
vezes vereador antes de se tornar prefeito de
Olímpia, por dois mandatos. Na sua reeleição,
em 2012, conseguiu mais de 73% dos votos e
se tornou o prefeito mais votado da história
da cidade. Em sua campanha para a Câmara
Federal, obteve 89.378 votos.

O deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), ex-prefeito de
Olímpia, no interior de São Paulo, tem uma missão muito
importante para o saneamento em Brasília.
Ele é o relator da Comissão Especial que debate o PL 3261,
de autoria do senador Tasso Jereissati, já aprovado no Senado
e agora submetido à apreciação da Câmara.
O deputado defende que o tripé da mudança no saneamento
seja formado por três linhas: a do investimento, a da regulação e a da concorrência.
Na entrevista a seguir, Geninho fala sobre a importância de
se ampliar o debate para a sociedade sobre a situação caótica
do saneamento no país, antes de votar o novo marco para o
setor, ainda este ano.

Deputado Geninho Zuliani
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Por que o senhor aceitou ser o relator de um tema tão
polêmico como o novo marco regulatório do saneamento?
Porque a situação do saneamento é caótica, e muitas
vezes nem percebemos. É preciso mudar esse cenário e
mobilizar a opinião pública para que todos entendam a
importância de termos o saneamento universalizado.
O brasileiro sofre, sente na pele quanto não tem água
encanada. Mas não se incomoda de pisar no esgoto. Ao
mesmo tempo, os políticos não priorizam o saneamento porque entendem, em sua maioria, que obra enterrada não dá voto. Assim, a população não cobra, e os
políticos não se esforçam para resolver o problema. Isso
contribuiu para que durante décadas o saneamento não
fosse prioridade na agenda política. Porém, a situação
está mudando, à medida que nós passamos a conviver
com números que ficaram insustentáveis. Esses dados
passaram a ser de conhecimento de boa
parte da população,
desde que o debate
sobre o saneamento
foi tomando corpo, a
partir da publicação da
primeira medida provisória para estabelecer um novo marco
legal para o setor, em
julho do ano passado.
Aproximadamente
metade dos brasileiros não têm acesso ao
tratamento de esgoto,
e ainda há 35 milhões
que não possuem água
encanada. Isso equivale à população inteira
do Canadá sem água
nas torneiras. É um
contingente enorme
de pessoas privadas
de um direito básico.
A imagem do menino
que carrega um tablet
na mão enquanto pisa no esgoto demonstra essa disparidade que temos no país. E ela é real, é mais comum do
que imaginamos. Porque conseguimos universalizar os
serviços de telefonia móvel, enquanto o saneamento está
longe de ser universalizado.
Um real investido em saneamento economiza quatro reais na saúde. É essencial promover esses investimentos, e
o Estado não possui condições de assumir sozinho esse
ônus, sem a participação da iniciativa privada.

enorme, cerca de R$ 600 bilhões. É praticamente impossível imaginar que o Estado possa dar conta de tudo.
Se não tivermos a participação da iniciativa privada, ficaremos cada vez mais longe da meta estabelecida pelo
Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plansab, que é
universalizar os serviços de água e esgotamento sanitário
até 2033.
Hoje, já sabemos que essa meta é muito difícil de ser atingida, principalmente quando lembramos que o Brasil investiu bem aquém do desejado nos últimos dez anos em
seu saneamento. A permanecer no ritmo atual, essa universalização só se tornará realidade em 2060 ou mais para
frente ainda. Talvez a nossa geração não consiga ver isso.
Então, é preciso mudar para mantermos firme a proposta
da universalização até 2033.
Entendemos que o processo é longo, até porque as licitações no Brasil têm
um prazo não muito
curto para serem implementadas. Mas não
podemos desistir dessa
meta. Em 2033, precisaremos prestar contas
à sociedade e mostrar
que fizemos o que estava ao nosso alcance
para ampliar a oferta
de serviços de saneamento no país.
O relatório que assumimos na Câmara faz
parte desse caminho
para termos um saneamento universalizado.
O texto do relatório
precisa ser o mais adequado possível ao que
a sociedade precisa.
Precisa ser exequível
e atender às necessidades do país.

Qual é o grande nó do saneamento hoje, e que precisa
ser considerado na votação do novo marco regulatório?
Devido à crise fiscal e ao endividamento das empresas públicas, há muito pouco espaço para o investimento estatal
no saneamento. E a demanda do setor por recursos é

Quais são os aspectos mais inovadores da nova lei?
Entre as inovações que fazem parte dos projetos de
lei a serem examinados no processo de aprovação de
um novo marco para o setor está a regulamentação da
Agência Nacional de Águas, a ANA, que passará a ter a
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Em termos práticos,
qual será o seu trabalho como relator?
Nós temos hoje nove projetos de lei no Congresso sobre o marco do saneamento, a maioria projetos novos,
incluindo o PL do senador Tasso e o projeto que foi encaminhado pelo Governo Federal no início de agosto. Nossa tarefa é apensar esses projetos, ou seja, ponderar sobre
os principais pontos desses textos e, à luz dos debates na
Comissão, propor um novo texto, que será o substitutivo
a ser votado na Câmara.

“Há um grande número de deputados que chegaram agora à Câmara com o intuito de promover mudanças”

responsabilidade de editar normas
gerais sobre a regulação dos serviços
e as tarifas a serem cobradas. E precisamos também resgatar os mecanismos de indução à competição que
tínhamos no texto antes da aprovação
no Senado. Lá o PL recebeu emendas
que acabaram retirando do projeto
esse princípio. Existem pontos-chaves, como o contrato de programa,
que precisam ser enfrentados.
O senhor acredita que será difícil
chegar a um consenso sobre um novo
texto na Comissão Especial que foi
instalada?
Depois de um primeiro semestre em
que se discutiu muito a Previdência,
agora chegamos a um momento propício para essa discussão. Estamos
conversando com todos, recebendo
contribuições de associações, investidores, operadores. O debate está

maduro, uma vez que já tivemos duas
medidas provisórias sobre o assunto,
e elas suscitaram várias discussões
prévias sobre o que está em jogo com
o novo marco regulatório.
Em linhas gerais, qual é, na sua opinião, o melhor modelo para o setor?
Acredito que precisamos conciliar no
novo modelo as companhias públicas
que são eficientes com novos investimentos privados. Hoje, o mercado
opera com apenas 6% de participação
privada. Há uma grande oportunidade
de investimentos, a partir das empresas privadas que já estão no país e outras que deverão chegar. Existe capital
lá fora aguardando regras que garantam a segurança jurídica para investir.
Qual o cronograma para a votação
do projeto de lei?
Acredito que tenhamos um substitutivo

para o texto que recebemos do Senado até o final da primeira quinzena de
outubro, quando então poderemos
votá-lo na Câmara e reenviá-lo para a
chancela e aprovação final do Senado
ainda este ano.
O senhor é deputado de primeiro mandato, como boa parte do
atual Congresso. Acredita que isso
interfere em sua disposição para
realizar mudanças no parlamento?
Sem dúvida, há um grande número
de deputados que chegaram agora à
Câmara com o intuito de promover
mudanças e estão debruçados sobre
assuntos que precisam ser prioridade,
como é o caso do saneamento.
Além disso, temos encontrado respaldo no Governo Federal, no Ministério da Economia. O governo tem
dado grande atenção à questão do
saneamento.
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Momento de decisão para
o futuro do saneamento

Crédito Foto: iStock

Projeto de lei
do novo marco
regulatório do
setor deve ser
votado até o
final de 2019
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Ampliar a concorrência no setor
de saneamento. Permitir que, em um
novo modelo, as concessionárias geridas pela iniciativa privada tenham
maior participação no mercado. E,
principalmente, atrair com regulação
e segurança jurídica os investimentos
que serão decisivos para o Brasil universalizar os serviços de água e esgotamento sanitário (hoje um sonho
distante, uma vez que o país não está
investindo o necessário para atender
a mais de 100 milhões de pessoas
sem esgotamento sanitário e 35 milhões sem acesso à água tratada).
Essas são as premissas do novo
marco regulatório do saneamento,
que volta a ser discutido em Brasília, dessa vez no formato de projeto
de lei. A votação da matéria deverá acontecer no Congresso a partir
de outubro, conforme a expectativa
dos parlamentares envolvidos com o

assunto, como o deputado Geninho
Zuliani, relator da Comissão Especial
da Câmara que avalia o PL 3261 (leia
mais na entrevista da página 18).
De autoria do senador Tasso Jereissati, o PL 3261 já passou por
aprovação no Senado, e agora deverá sofrer alterações na Câmara. A
missão do relator é reunir e comparar
os textos dos projetos que tramitam
no Congresso sobre o assunto e propor um substitutivo, a ser votado no
plenário da Casa, antes de voltar para
a chancela do Senado e finalmente
entrar em vigor, com a assinatura do
Presidente da República.
Parlamentares e autoridades acreditam que o debate está maduro. Afinal, o tema já vem sendo debatido no
Congresso desde julho do ano passado,
quando a primeira medida provisória que
pretendia estabelecer um novo marco
para o saneamento entrou em vigor.

Caducada a MP 844, foi editada a MP
868, e ao longo do tempo em que essas
medidas estiveram valendo a sociedade passou a tomar maior conhecimento sobre o triste cenário do setor, que
precisa de R$ 600 bilhões para universalizar os serviços de água e esgoto no
país. A conta desse investimento chega
a R$ 22 bilhões por ano, mas o Brasil só
consegue investir em média metade
desse valor, o que torna a situação do
saneamento insustentável.
A secretária especial do programa de PPI, Martha Seillier, defende
que a iniciativa privada seja protagonista nessa mudança. “Já está claro
que o poder público não tem capacidade de destinar os recursos necessários à universalização. O atual
modelo não garantiu que os serviços
fossem prestados à população, por
isso precisa ser urgentemente revisto”, afirma ela.
“O grande desafio da Comissão
que coordena a discussão sobre esse
assunto no Congresso é dar voz aos
100 milhões de brasileiros que não

contam com o serviço. Eles precisam
ser representados. Como cidadã, a situação do saneamento me envergonha”, completou Martha, em encontro
sobre o PL do Saneamento, promovido pela ABCON e GO Associados.
O subsecretário de regulação e
mercado do Ministério da Economia,
Gabriel Fiúza, concorda com ela. “O
atual modelo fracassou não apenas
do ponto de vista operacional e administrativo, mas principalmente do
ponto de vista social. As companhias
públicas não conseguem atender à
demanda da população”, comenta.
O economista Gesner de Oliveira,
da GO Associados, assinala a importância e a oportunidade que o Brasil
tem ao analisar o PL 3261. “Nunca
tivemos uma agenda no Congresso
tão ativa para o saneamento como
a que estamos vendo agora. O Legislativo está empenhado em trazer
soluções”, opina.
Um exemplo de parlamentar engajado nessa discussão é o deputado
Felipe Rigoni (PSB-ES), que salienta a

necessidade de diálogo para a construção de um modelo que tenha como
finalidade a universalização do saneamento, acima de corporativismos.
Enrico Misasi, do PV-SP, resume
o sentimento daqueles que desejam
uma mudança real no setor: “Saneamento não é caridade, é uma questão de justiça!”
A ABCON e o SINDCON trabalharam até aqui para conscientizar a população dos benefícios que o país terá
com a universalização do saneamento. A associação participou das audiências promovidas pela Câmara para
a discussão do marco regulatório, levando ao conhecimento de todos que
defende a regulação adequada para
garantir a concorrência e o aumento
dos investimentos das empresas privadas no setor.
Por meio da página Saneamento é
Saúde, no Facebook, as associações
endereçam vários temas que merecem a reflexão de todos, como o impacto da falta de saneamento na saúde pública, educação e meio ambiente.

Entre 2010 e 2017, as companhias estaduais de
saneamento gastaram mais com salários do que na
expansão das redes de esgoto.

Continuaremos

assim?

São Paulo, Minas Gerais e Paraná recebem a metade
dos investimentos em saneamento no Brasil, enquanto as regiões que mais precisam de saneamento,
como o Norte e o Nordeste, não têm recursos.

O investimento no saneamento que era de 0,5% do
PIB na década de 70 caiu para apenas 0,2% do PIB.
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Saneamento e Poesia
O engenheiro e escritor Carlos Henrique da Cruz Lima
assume a presidência da ABCON
O momento não poderia ser mais
emblemático. Meses antes da definição do novo marco regulatório para
o saneamento, a presidência do Conselho Diretor da ABCON passa a ser
ocupada por um dos seus mais antigos associados, o engenheiro e escritor Carlos Henrique da Cruz Lima.
Não é a primeira vez que ele assume a principal cadeira da associação.
Em 2007, ele era o presidente da entidade, desempenhando papel decisivo na aprovação da lei 11445/2007,
a chamada Lei do Saneamento. Agora, tem a missão de manter acesa a
luta pela abreviação da universalização, começando com a batalha para
que não tenhamos mais um dos principais motivos do atraso no setor: os
contratos de programas.
“Vamos recuperar o que não conseguimos em 2007, que são as regras
claras de quem é o poder concedente
nas regiões metropolitanas”, explica.
“Desde a década passada, 50% da
população está nas mãos das regiões
metropolitanas, sem que os prefeitos
possam abrir licitações para uma escolha correta e justa, em vez das renovações automáticas com as companhias estaduais, que claramente
não deixaram o saneamento evoluir
como devia”, completa.
Hoje, mil municípios estão localizados nessas regiões. O novo marco
regulatório precisa ser um indutor
de mudança nesse cenário, acredita
Carlos Henrique.
Como novo presidente da ABCON,
ele quer ampliar a participação privada por meio das licitações, atrair
novos associados e reunir um time
de empresas competentes, que
possam concorrer em condições de
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Carlos Henrique da Cruz Lima, novo presidente da ABCON: entre tubos e canetas

igualdade, a partir de contratos claros, regulados, fiscalizados, com segurança
de retorno para os que investem.
“Somos o último mercado da infraestrutura a ser desenvolvido. Há um
extenso caminho de oportunidades a ser trilhado”, comenta o presidente
da ABCON.
Entre tubos e canetas
Em 1995, Carlos Henrique deixou seu trabalho de consultoria e se juntou
ao Grupo Águas do Brasil, do qual é presidente do Conselho de Administração.
Engenheiro civil, formado pela UFRJ, Carlos Henrique manteve por um tempo
sua sensibilidade adormecida entre os anos desgastantes de trabalho pelo
saneamento, e agora a resgatou, a bom tempo, a fim de se tornar escritor de
romances e contos – ao todo são 10 livros publicados.
Carlos Henrique é também ator no grupo Teatro da Roda, no Rio de Janeiro.
No momento, a trupe prepara A Megera Domada, obra de Shakespeare, que
deve estrear em 2020.
Em seu último livro, O Poeta e a Moça, em parceria com Eduardo Roma,
Carlos Henrique nos inspira com vários contos, abordando em seus textos temas como o amor e o envelhecimento.

Na crista da onda
Nova realidade do saneamento exige esforço
extra da diretoria executiva
“Estamos na crista da onda.”
É assim que o gaúcho Percy
Soares Neto, novo diretor executivo
da ABCON, costuma definir o momento do saneamento no cenário
político e econômico do país, em uma
referência ao espaço que o setor
encontra hoje nas discussões sobre
investimentos em infraestrutura na
mídia e também no Legislativo, que
analisa um novo marco legal para dar
mais estabilidade institucional e competição à atividade.
Percy sabe bem o que esse interesse da sociedade por nossas concessões significa. Atuando desde o
ano passado como diretor de relações institucionais da ABCON, ele
coordena o esforço da associação
em dialogar com setores do governo,
parlamentares e representantes de
outras entidades que atuam no setor,
a fim de sensibilizar os formadores de
opinião sobre a necessidade de termos um marco legal que permita mais
competição, com melhor regulação e,
principalmente, no final das contas,
que viabilize a prestação de serviço
para mais e mais pessoas, com eficiência e qualidade.
“Estamos vivendo um momento
de profunda transformação no mercado de saneamento, com muitas
oportunidades para empresas, profissionais e investidores. As perspectivas são muito boas para quem
trabalha no setor, após mais de uma
década de investimentos represados”, avalia Percy, após pouco mais
de um ano na ABCON.
Em julho, ele foi eleito junto com a
nova diretoria como diretor executivo da associação, ampliando suas
responsabilidades. “Precisamos criar

“As perspectivas são muito boas para quem trabalha no setor”, avalia Percy

mercado e fazer com que o associado tenha na ABCON um indutor desse avanço, com transparência e eficiência na prestação de serviço. Temos que estar
comprometidos com as boas práticas de gestão e de compliance. Esse é o desafio dos próximos anos”, afirma ele.
Pode-se dizer que a história de Percy com o setor vem de berço. Seu pai,
nome respeitado no saneamento, foi diretor de operações privadas em municípios do Rio Grande do Sul muito antes da atual regulamentação. Com o pai,
Percy despertou para a questão hídrica.
Ele se tornou especialista em Economia do Meio Ambiente na Espanha,
voltou para o mestrado na UFRGS, e fez estágio doutoral no CIRED/CNRS
(França). Até julho de 2018 foi coordenador da rede de recursos hídricos da
Indústria na CNI – Confederação Nacional da Indústria. Trabalhou ainda no Ministério do Meio Ambiente e no Comitê de Gerenciamento do Lago Guaíba. No
ano passado, em meio à agitação das votações de medidas provisórias sobre
o saneamento em Brasília, ele ainda teve tempo para lançar o livro “Construindo a Segurança Hídrica”.
Quando não está militando em prol do segmento privado no saneamento,
Percy curte ficar com o Bento e a Nina, seus maiores xodós. É para o bem-estar
das futuras gerações, como a de seus filhos, que ele trabalha incansavelmente.
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> SIRI

Entidades
representadas em
diferentes esferas
Portaria Ministério da Saúde - 2914
As entidades são representadas
nas discussões por Rodrigo Pereira,
do grupo Águas do Brasil. Os últimos
encontros aconteceram nos dias 15 e
16 de agosto.
Segundo o relato de nosso representante, o monitoramento de Cryptosporidium sp. foi o primeiro assunto
a ser tratado, para fechamento das
discussões que ficaram pendentes.
As propostas previam a utilização
dos Esporos de Bactérias Aeróbias
(EBA) como etapa anterior ao monitoramento de Cryptosporidium, por
serem organismos mais resistentes e
apresentarem uma relação com a eficiência da ETA em termos bacteriológicos. Esta etapa intermediária seria
realizada na água bruta e filtrada, com
objetivo de antever a necessidade de
redução da turbidez para 0,3 uT.
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Existiu uma proposta para que o
gatilho para monitoramento fosse
qualquer resultado pontual acima de
2.500 Escherichia Coli/100Ml. Contudo, as associações de empresas de
saneamento presentes se manifestaram de forma contrária e a proposta foi descartada.
Em seguida, o grupo abordou o
monitoramento de Cianotoxinas e
Cianobactérias. Com base no levantamento do SISAGUA, a proposta era
de exclusão das análises de Anatoxina-a, e a não inclusão das Anatoxina-a(s) e Nodularinas, o que foi aceito
pela mesa. Ainda com base no material, será feita a inclusão das cilindrospermopsinas com VMP proposto de
1,0 µg/l, de forma mandatória junto
com microsistinas e saxitoxinas.
A temática das cianobactérias levantou polêmica considerável, uma
vez que a metodologia analítica tem
limitações e precisa de longo tempo de
treinamento para contagem correta.
A proposta do grupo foi a substituição inicial da contagem de ciano-

bactérias pelo ensaio de clorofila-a, o
qual, apesar de não ser um indicador
direto de cianobactérias, tem forte
relação e indica o estado trófico do
corpo hídrico. O valor proposto para
clorofila-a foi de 10 µg/l, sendo que a
contagem de cianobactérias só será
realizada quando excedido este valor.
O monitoramento de cianotoxinas será
iniciado quando a contagem de células superar 20.000. Esse novo arranjo
permite uma maior precisão analítica,
considerando que a clorofila-a possui
um procedimento mais preciso que a
contagem de cianobactérias.
Fiesp
O assessor técnico Cesar Seara,
da ABCON, foi o representante das
entidades no workshop sobre “Coleta de Resíduos de Grandes Geradores
de Serviço Público para Privado”, promovido pela Fiesp, em São Paulo, no
dia 14 de agosto. O encontro discutiu
os novos regulamentos municipais
para estabelecimentos enquadrados
como grandes geradores.
Além da própria Fiesp, fizeram
apresentações sobre o assunto a
Abrampa – Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público do
Meio Ambiente e da Fecomércio.

> CAPACITAÇÃO

Diploma na mão

Turma do MBA: curso com alto índice de aprovação

Terminou em maio a turma do MBA em Gestão Estratégica
de Serviços de Saneamento, realizado pela Trevisan Escola de
Negócios, em parceria com o SINDCON.
Iniciado em abril de 2017, o curso teve 440 horas/aula e
abordou várias áreas do conhecimento ligadas à operação dos
serviços de saneamento, inclusive questões jurídicas, de fiscalização e regulação.
A qualificação teve avaliação amplamente positiva dos alunos, que assim tiveram a chance de se capacitar em alto nível
para evoluir em suas atividades profissionais.
“Foi um período muito rico para todos os alunos. Todos
trouxeram suas experiências para compartilhar em sala de
aula, e o resultado foi um curso muito fértil em troca de informações que nos levaram a ser profissionais mais completos. Obviamente, esse aprendizado não seria estimulado se
não tivéssemos professores que aliavam grande bagagem

teórica com relatos de situações reais vividas por eles
em concessionárias de saneamento”, afirmou o engenheiro Eduardo Berrettini, um dos formandos do MBA.
Associados aprovam capacitação on-line
O SINDCON concluiu em agosto o curso sobre o “Ciclo Completo do Saneamento”, que foi ministrado
on-line pela parceira Hydrus.
Dividida em quatro módulos, a qualificação foi
levada a 137 profissionais, com o objetivo de nivelar sobre as várias etapas da operação de uma
concessionária de saneamento, desde a captação
da água bruta no manancial, tratamento, distribuição ao usuário, bem como a coleta e transporte do
esgoto, tratamento, monitoramento e devolução
ao corpo receptor.
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> NA REDE

SP SEDIA EM NOVEMBRO PRINCIPAL
EVENTO INTERNACIONAL SOBRE
SANEAMENTO BÁSICO
Com o título “World Toilet Summit – Saneamento Básico na América Latina: não
deixar ninguém para trás”, a 19ª edição acontece entre os dias 17 e 19 de novembro no Hotel Renaissance, e tem apoio institucional do SINDCON e da Rede Brasil
do Pacto Global, além das secretarias de Relações Internacionais e de Turismo do
estado de São Paulo.
O encontro tem como objetivo debater deficiências dos serviços de saneamento
básico, desde banheiros até a falta de acesso à água tratada, coleta e tratamento
de esgoto no mundo. Tal realidade também afeta os países latino-americanos,
sobretudo o Brasil.
O evento já foi realizado em várias cidades do mundo, como Seul (Coreia do Sul),
Taipei (Taiwan), Pequim (China), Filadélfia (Estados Unidos), Belfast (Irlanda do
Norte), Melbourne (Austrália) e Bombaim (Índia).

CURTA METRAGEM: CICLO DA POLUIÇÃO
A água com resíduos fecais é uma das principais
causas de contaminação de alimentos. A solução
é garantir o acesso a água potável e saneamento
adequado e implementar práticas de higiene pessoal tanto nos consumidores de alimentos quanto naqueles que os preparam. O curta metragem “Ciclo
da Poluição”, finalista do We Art Water Film Festival
4, mostra como a água pode espalhar infecções
através de um simples lanche.

V ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS PELO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ABRAPS
Acontece dias 15 e 16 de outubro de 2019, na Unibes Cultural, na Rua Oscar Freire, 2500,
Sumaré, São Paulo. Para se inscrever gratuitamente, acesse o QR Code ao lado.
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STARTUP É PREMIADA COMO
UMA DAS MELHORES SOLUÇÕES
SUSTENTÁVEIS DO MUNDO
A Ideia da startup de São Carlos (SP) é propor uma logística reversa para embalagens de produtos de beleza
e cuidados pessoais que envolve o consumidor final, a
empresa onde trabalha e o cuidado com meio ambiente.
Dá uma olhada.

HORIZONTE EDUCAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
Dá uma olhadinha no site da Horizonte. Eles
criam, planejam e implementam projetos
educacionais, culturais e editoriais. Disseminam o conhecimento e defendem causas, ao
mesmo tempo que consolidam a reputação e
responsabilidade socioambiental dos clientes
e parceiros.
www.edhorizonte.com.br
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> CIDADES

Cheias de história

Ouro Preto passa a ter concessão privada de saneamento | Foto: iStock

Um consórcio liderado pelo grupo GS Inima, associado
ABCON/SINDCON, será o responsável pela operação dos serviços de água e esgoto em Ouro Preto, Minas Gerais, nos próximos
35 anos. Em fase de planejamento, a operação começará em
dezembro, com a missão inicial de implantar um amplo programa de hidrometração em 24 meses e retomar as obras da ETE
da cidade, que estavam paralisadas. É um marco para a cidade
histórica, que teve há cerca de 300 anos um dos primeiros sistemas de saneamento do país, mas que hoje enfrenta problemas
de atendimento à população que são comuns em boa parte do
país. Com cerca de 74 mil habitantes, e grande fluxo de turistas o
ano todo, Ouro Preto atende 88% da população com serviços de
água potável e coleta o esgoto de 64% dos moradores, mas não
trata os efluentes domésticos. Também não mede o consumo
de água e calcula uma perda de 50% da água tratada.
“Trabalhar em uma cidade que é Patrimônio Cultural da
Humanidade é um desafio, mas a iniciativa privada possui capacidade, engenharia e conhecimento para cumprir as metas
estabelecidas”, comenta a gestora da operação, Elisa Ribeiro.
As concessionárias privadas já atuam em cidades históricas há alguns anos. É o caso de Petrópolis, Rio de Janeiro,
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onde todas as obras realizadas em sítios com
patrimônios tombados, especialmente no Centro
Histórico, precisam de licenciamentos específicos do Instituto do Patrimônio (IPHAN) e do Instituto Estadual do Patrimônio cultural, o INEPAC,
que opinam especialmente sobre a volumetria
das construções, seus estilos arquitetônicos e as
cores a serem usadas.
Um exemplo do cuidado da concessionária
Águas do Imperador, do grupo Águas do Brasil, é
a fachada da ETE Quitandinha, em tijolinho aparente para acompanhar o estilo arquitetônico da
centenária fábrica São Pedro de Alcântara (hoje
desativada), próxima da ETE. A coloração de suas
redes também foi determinada pelo IPHAN e INEPAC. Além disso, todas as redes instaladas nos
rios que passam pela rua do Imperador devem
ser pretas. A elevatória fica ao lado do Museu
Imperial e, por isso, é totalmente enterrada; a cor
da casa de automação também foi determinada
pelos institutos.
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