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/ Editorial

Chegamos ao final de 2015, época 
de fazermos um balanço de nossa ges-
tão à frente do SINDCON, que se en-
cerra agora, em dezembro.

Nesses últimos dois anos, procura-
mos fazer com que o nosso Sindicato 
tivesse uma gestão moderna, participa-
tiva, voltada para atender as reais neces-
sidades dos associados.

Ao longo desse período em que es-
tivemos na liderança do SINDCON, 
o trabalho foi conduzido a partir de 
um planejamento estratégico, que, há 
dois anos, em 2013, havia sido defini-
do como o eixo de atuação para fazer 
cumprir as prioridades do Sindicato, 
em diferentes áreas: gestão, tecnologia 
e inovação e comunicação.

A partir dessas diretrizes, arregaça-
mos as mangas e passamos à realização 
do que havia sido planejado. E, ao longo 
desses últimos dois anos, o SINDCON 
obteve muitas conquistas.

Um dos trabalhos mais significativos 
foi a implantação da coleta de informa-
ções para alimentar o SPRIS (Sistema 
de Informações do Segmento Privado 
do Setor de Saneamento). Os números 
– apurados entre os associados e con-
solidados de acordo com metodologia 
científica específica para a formação de 
banco de dados – são hoje uma referên-
cia para o setor de saneamento, sendo 
publicados periodicamente no anuário 
da ABCON (Panorama da Participação 
Privada no Saneamento). E já estamos 
na terceira coleta!

Outra iniciativa da qual nos orgu-
lhamos, que já está dando frutos e se 
consolida, é o Prêmio Sustentabilidade, 
que voltará a ser entregue em 2017, mas 
que já estará aberto para inscrições no 

próximo ano. Em 2015, logo na primei-
ra edição, foram avaliados 44 projetos. 

Não podemos esquecer, ainda, dos 
Cursos de Capacitação, que abordaram 
diversos temas, de sociedades em rede 
à gestão de recursos hídricos, e quali-
ficaram centenas de pessoas. Foram 
atividades totalmente gratuitas e muito 
enriquecedoras, tendo sido muito bem 
avaliadas pelos participantes.   

Com relação à comunicação, a bus-
ca pela modernidade e a necessidade de 
estarmos em sintonia com a era digital 
nos levaram a implementar o relaciona-
mento a partir das mídias sociais, uma 
rede que se amplia constantemente e 
pela qual circulam informações valiosas 
para quem atua nas concessionárias pri-
vadas de saneamento. 

Outra frente de comunicação inau-
gurada em nossa gestão foi esta publi-
cação, a revista Canal SINDCON, que 
já está contribuindo de forma efetiva 
para a aproximação entre o Sindicato e 
seus associados.   

Em 2016, o SINDCON completa 
15 anos, e queremos comemorar a data 
com muito mais gente participando de 
nossas atividades, como o ENA – En-
contro Nacional das Águas, o Prêmio 
Sustentabilidade e outras iniciativas. 

Gostaria de agradecer a todos os 
que nos auxiliaram nessa caminhada e 
permitiram que o SINDCON pudesse 
ampliar seus horizontes durante a nos-
sa gestão. Acredito que o trabalho para 
atingir o associado em todos os níveis 
foi a marca dos últimos dois anos. 

Estarei por perto, sempre disposto a 
contribuir com o nosso Sindicato. Afi-
nal, ele pertence a todos nós.

Dois anos de conquistas
Giuliano Dragone
Presidente do SINDCON
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/ Carta Editorial

O ano acabou!
Foi um ano difícil, cheio de dúvi-

das e incertezas quanto ao futuro, um 
ano de crise hídrica e crise política.

A pergunta que todos fazemos: 
“E agora?”.

Agora eu gostaria de dizer a cada 
um dos nossos colaboradores, clientes 
e amigos, que, apesar de tudo, para 
nós, foi um ano de grandes desafios e 
crescimento.

Como diz o ditado popular, “é na 
crise que surgem as melhores opor-
tunidades”. Portanto, é nosso desa-
fio trazer para o segmento privado o 
crescimento necessário e urgente que 
o Brasil tanto espera e precisa.

A crise hídrica nos trouxe para o 
centro da questão da água e do abas-
tecimento. A crise hídrica fez com 
que as populações parassem para pen-
sar o que significa o nosso mercado, 
o que significa o planejamento, como 
fazer o melhor investimento, que tec-
nologias temos ao nosso alcance...

A crise política nos abre portas, uma 
vez que as prefeituras, autarquias e se-
cretarias estão “congeladas”, não existe 
financiamento e o poder público não 
tem a flexibilidade, rapidez e mesmo a 
“vontade política” para fazer os investi-
mentos necessários em nosso setor.

Para nós, essas crises se transfor-
mam em oportunidades.

Oportunidade de crescer, oportu-
nidade de reconhecimento.

Nosso desafio: abraçar essas opor-
tunidades e fazer com que as popu-
lações enxerguem o concessionário 
privado como solução.

Nosso desafio está na comunica-
ção, em fazer com que nossos clientes 
percebam o valor do serviço prestado, 
o valor de cada um de vocês – nossas 
equipes – no atendimento, na execu-
ção das obras, enfim, no desenvolvi-
mento das cidades em que estamos e 
das cidades em que estaremos.

Não apenas tratamos e distribuí-
mos água, não apenas coletamos e tra-
tamos esgoto, nossa missão é transfor-
mar a vida das pessoas, é transformar 
nossas cidades em cidades melhores 
para toda a população, hoje, amanhã 
e sempre, é reverter quadros de saú-
de, é promover um desenvolvimento 
sustentável e contínuo.

Portanto, desejo a cada um de vo-
cês, nossos colaboradores, vocês que 
são nossos braços, nossas pernas, nos-
sos rostos e principalmente NOSSA 
ALMA, que 2016 seja um ano de mais 
realizações, mais sonhos alcançados e 
muita ÁGUA!

O desafio de todos nós

Elisa Ribeiro Tuksa
Conselheira do SINDCON

5 |  CANAL SINDCON



/ SINDCON

Agenda cheia

Não faltou assunto nos CTs

Os associados próximos do SINDCON tiveram, em 
2015, uma agenda cheia de atividades, seja para se quali-
ficar profissionalmente, seja para buscar reconhecimento e 
também estar presente nas discussões sobre as principais 
questões que afetam o saneamento.

Começando pelos cursos de capacitação, foram ofereci-
das três opções ao longo do ano, todas gratuitas e abertas 
aos associados: 
• Sociedade em Rede – Conceito e Impacto nas Informações 
ministrada por Augusto de Franco (realizado em abril); 

• Reúso de Água – Aplicações no Setor de Saneamento, que 
teve, entre os palestrantes, o professor Ivanildo Hespanhol, 
além de contar com visita técnica à estação de tratamento 
de reúso da Sanasa (junho); 
• Encontro de Controladoria e Finanças, que contou com 
palestrantes do BNDES, Finep, Insper e do escritório 
Negrão, Ferrari e Bumlai Choudrai Advogados (novembro). 

Como podem perceber, teve qualificação para colabora-
dores de diferentes áreas e interesses. No total, cerca de 100 
pessoas participaram dos cursos.

Em agosto, aconteceu a entrega do primeiro Prêmio 
Sustentabilidade. Foram 44 projetos inscritos, que, soma-
dos, registraram a participação de mais de 100 pessoas en-
tre as equipes que enviaram suas ideias para julgamento. 
Ao final, os vencedores receberam R$ 15 mil em dinheiro 
e ainda o troféu do Prêmio, conferido a todos os projetos 
finalistas.

A segunda edição do Prêmio Sustentabilidade está pro-
gramada para 2017, mas o prazo para o envio dos trabalhos 
começa no próximo ano. Fiquem atentos!

Abertos à participação de repre-
sentantes de todas as empresas as-
sociadas, os Comitês Temáticos do 
SINDCON e da ABCON tiveram 
um ano bastante movimentado. Isso 
porque 2015 foi um período cheio de 
assuntos que afetaram a atividade do 
saneamento, tais como a crise hídrica, 
o impacto das mudanças climáticas e 
a busca de novas tecnologias, além de 

projetos e atos normativos que im-
pactaram nosso setor.

Hoje, estão ativos os CTs de Recur-
sos Humanos, Indicadores, Normas, 
Tecnologia e Legislação em Água, Jurí-
dico e Regulatório e Financeiro. Além 
das reuniões presenciais, estão em estu-
do outras possibilidades para promover 
a integração de mais pessoas nas discus-
sões, como a participação remota. 

Se ainda não participa dos CTs 
e gostaria de colaborar em 2016 
com esses grupos que debatem as 
principais demandas profissionais 
do setor, fique atento. Fale com o 
gestor de sua área e não deixe de 
consultar as novidades divulgadas 
nas redes sociais e publicações ele-
trônicas do SINDCON.
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As redes sociais e os informativos 
eletrônicos que o SINDCON envia 
regularmente para os associados di-
namizaram a comunicação da enti-
dade, contribuindo para a projeção 
e construção da mensagem de que a 
parceria privada é uma das soluções 
para universalização do saneamento 
no país. Hoje, estamos no Facebook, 
LinkedIn, Twitter e YouTube.

No Facebook, encontramos infor-
mações atualizadas sobre a atuação 
das concessionárias privadas, even-
tos, informações do mercado de sa-
neamento e também um espaço para 
combater os mitos que se formaram 
acerca da atuação do segmento priva-
do. Graças à agilidade, a rede social 
tem sido cada vez mais procurada e 
bem-avaliada entre os associados.

O Facebook do SINDCON está 
organizado em vinhetas como “Você 
Sabia”, em que o internauta pode 
conferir os números de nossa ativi-
dade e alguns dados importantes que 
combatem os mitos a respeito da pre-
sença da iniciativa privada no sane-
amento. Na “Janela do Associado” é 

possível saber um pouco mais sobre o 
que as concessionárias privadas estão 
realizando em todo o Brasil. Outra se-
ção que já se tornou leitura constante 
na rede é a #CaraDoSindcon, em que 
são apresentadas as pessoas que fazem 
parte da equipe que está à disposição 
do associado no Sindicato. Comple-
tam o conteúdo de nosso Facebook as 
dicas semanais sobre meio ambiente, 
sustentabilidade e outros assuntos li-
gados aos serviços que prestamos. 

O canal do YouTube para o 
SINDCON foi inaugurado com a 
transmissão on-line do curso de capa-
citação sobre finanças, em novembro. 
A ideia é manter essa ferramenta sem-
pre ativa e com informações de gran-
de interesse para o associado.    

Outra fonte de informação para 
nossos associados e demais públi-
cos, incluindo a imprensa, é o site 
www.abconsindcon.com.br. Com o 
maior tráfego no site, investiu-se na 
atualização de seções importantes para 
o internauta, como a agenda de even-
tos e as novidades das concessões pri-
vadas em “Associados em Destaque”.

O próximo ano promete. Em 2015, o SINDCON 
terá muitas novidades, começando pelo 6º Encon-
tro Nacional das Águas - ENA, em parceria com a 
POLLUTEC Brasil, primeira edição da maior fei-
ra de meio ambiente da Europa. O site ABCON e 
SINDCON será totalmente reformulado, com 
conteúdo direcionado para as reais demandas dos 
associados e do mercado de saneamento.

E a agenda de seminários, workshops, cursos e 
outras iniciativas continua, sempre pronta para tra-
zer aos associados assuntos de grande interesse para 
a sua atuação profissional.

O que vem por aí

Redes sociais dinamizam 
comunicação do SINDCON
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Abertos 24 Horas

/ Capa/ Capa

Seja no Natal, no Ano Novo, durante o dia, nas madru-
gadas, no meio do Carnaval, ou mesmo aos sábados, do-
mingos e em todos os feriados, pessoas que trabalham nas 
concessionárias privadas filiadas ao SINDCON não deixam 
as populações atendidas “na mão”, sequer por um segundo. 
Conheça histórias interessantes de quem ajuda com alegria, 
disposição e profissionalismo a manter as empresas do nos-
so segmento operando de sol a sol, durante o ano inteiro. 

Eles são encanadores, atendentes de 0800, supervisores, 
líderes de equipe, técnicos de laboratório, enfim, há uma 
série de profissionais que trabalham nos horários em que a 
maioria das pessoas está de folga. Gente que enfrenta “de 

Jonatas (à esquerda) e Renato, ambos da SESAMM, em Mogi Mirim: vendo os fogos de longe, na ETE

peito aberto” o desafio de garantir o abastecimento con-
tínuo dos serviços de água e esgoto durante 24 horas, 30 
dias por mês, 365 dias por ano. 

Com as festas de final de ano batendo em nossas portas, 
novamente essa realidade vai ser vista em todas as cidades 
onde as concessionárias prestam seus serviços de sanea-
mento. Nesses lugares, para que as pessoas possam curtir 
as confraternizações e os encontros com suas famílias e 
amigos sem problemas, muita gente estará firme e forte 
no trabalho. 

Então... Feliz Natal, próspero Ano Novo e um brinde 
a todos eles!
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Prioridades na virada

Eles já estão acostumados com os 
plantões no final de ano. Os auxiliares 
de manutenção José Renato Alves e 
Jonatas Ananias de Souza, da conces-
sionária SESAMM, em Mogi Mirim 
(SP), já trabalharam pelo menos uma 
vez no Natal e outra no Ano Novo. 
Atentos a qualquer emergência, eles 
passaram essas noites na ETE, ao 
lado do vigia, que acaba se tornando 
o companheiro para as “viradas” de 
final de ano no batente. 

“Sempre combinamos nessas datas 
de trazer algo para comer e brindar, 
assim não passamos em branco”, co-
menta Renato. Para eles, a “ceia” não 
precisa ter decoração especial, mas é 
importante comemorar com harmo-
nia e desejar um Feliz Natal ou Ano 
Novo para quem está ao seu lado no 
posto de serviço. A comemoração em 
família fica para depois.

Na concessionária Ambient, em 
Ribeirão Preto (SP), os auxiliares de 

manutenção Ananias Cassiano Fer-
reira e Sebastião Edílson Rodrigues 
Oliveira também encaram o final de 
ano com o profissionalismo que as da-
tas exigem. Ambos já trabalharam vá-
rias vezes no período de festas. “Nor-
malmente sou escalado para um dos 
dois dias, mas não me importo, pois 
sei que minha função é importante 
para a empresa, e gosto do que faço”, 
completa Ananias.     

Em Mogi Mirim, Renato e Jonatas 
contam que a prioridade é garantir o 
funcionamento da ETE, o que tem 
ocorrido sem nenhum alarme nos úl-
timos anos. “Dá até para ver um pou-
quinho dos fogos, mesmo de longe”, 
conta Jonatas. E também sobra um 
tempinho para ligar para os parentes 
mais próximos. 

A compreensão da família, aliás, é 
um apoio para que eles passem por 
essas datas trabalhando naquilo que 
fazem também nos demais dias do 

Ananias e... ...Edílson, da Ambient, em Ribeirão Preto

ano, com muito orgulho. “Sempre 
dou um jeito de ligar para a famí-
lia nessas datas, mesmo estando de 
plantão. Eles são muito importantes 
e me apoiam o ano todo”, comenta 
Edílson, da Ambient.  

“Gosto muito do que faço, princi-
palmente porque conseguimos ver o 
resultado de nosso esforço. Receber 
uma água toda contaminada e depois 
do processo devolver essa mesma 
água limpa ao rio é muito gratifi-
cante, me dá muito orgulho de fazer 
parte do quadro de colaboradores 
da empresa. E é necessário que este 
trabalho seja constante, inclusive no 
Natal e Ano Novo”, explica Renato, 
da SESAMM. 

O amigo Jonatas concorda com 
ele: “Fazemos bem ao meio ambiente 
e à população. Nosso serviço é essen-
cial, e devemos estar a postos sempre 
que for preciso.”
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Era só o começo de uma noite de 24 de dezembro, 
com a lua já brilhando no céu estrelado de Salvador (BA). 
O Moacir Gomes Sobrinho tinha finalmente acabado de 
aprontar as suas malas para viajar até Paulo Afonso (BA), 
que fica a aproximadamente uns 500 km da capital, quan-
do... O telefone celular começou a tocar! 

Emergência. E das grandes. “Fui avisado que uma 
adutora tinha acabado de ‘estourar’ e precisava de reparos 
urgentes”, conta ele com toda a tranquilidade do mundo, 
talvez porque já esteja acostumado a fazer plantões em 
feriados e em datas comemorativas. “Eu tirei imediata-
mente as minhas malas do carro e expliquei para a minha 
esposa que o dever estava me chamando”, se diverte o en-
carregado de saneamento da ENOPS Engenharia. 

Das 21 horas daquela noite de 24 de dezembro até às 
8 horas da manhã do dia seguinte, Moacir fez parte da 
equipe que cuidou e resolveu aquele verdadeiro ‘proble-
mão’. “Quando voltei para casa, ainda estava todo mundo 
dormindo”, relembra. “Depois de comemorarem o Na-
tal até de madrugada, ninguém queria saber de acordar 
cedo”, explica ele, que é casado e vive com a filha, o genro 
e agora também com uma netinha recém-nascida. 

Há quase 25 anos no setor, Moacir diz que não se in-
comoda quando precisa passar datas festivas longe da fa-
mília. “Os plantões fazem parte da rotina de boa parte dos 
trabalhadores da nossa área”, confirma. “Nossos clientes 
querem passar os feriados sem ter nenhum problema. En-
tão a gente já sabe que é uma recompensa o fato de ser-
mos fundamentais para milhões de pessoas que dependem 
muito do nosso esforço”, completa. 

Não bastasse isso, Moacir ainda diz que “tira de letra” o 
atendimento no Natal ou no Ano Novo, porque há épocas 
que exigem ainda mais atenção em Salvador, que tem um 
dos carnavais mais agitados e lotados do Brasil. “Aí eu fico 
de sobreaviso praticamente durante uma semana inteira, 
ou até mais”, conclui ele, com muito orgulho em poder ser 
útil à população e aos turistas que visitam a capital baiana.

Atenção, emergência 
chamando!

Moacir, da ENOPS: tirando de letra o plantão

/ Capa
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Fim de ano é aquela correria. Nem bem dezembro 
bate na porta, já começa a contagem regressiva para 
o Natal. Não tem jeito, o universo parece andar em 
outro ritmo. E na tentativa de ficarmos livres, leves e 
soltos para aproveitar a tão esperada festa, quem não 
se empenha para deixar tudo pronto o quanto antes? 

Afinal, ver a família inteira reunida e comemorar 
com quem a gente gosta compensa qualquer esforço. 
Porém, o que muita gente esquece é que enquanto a 
maioria se diverte para valer nas noites de 24 e 31 de 
dezembro, pessoas continuam no batente dentro das 
empresas filiadas ao SINDCON. São “heróis e he-
roínas” cujo ponteiro do relógio não dá pausa, nem 
mesmo para esperar a chegada do Papai Noel. 

O controlador operacional de sistema da Águas 
de Niterói (RJ), Elmo Fernandes, é um deles. Ele já 
fez plantão diversas vezes durante os feriados e con-
firma que não é porque a noite é de trabalho, que 
precisa deixar de ser feliz. “Por exemplo, no Natal 
nós arrumamos a mesa de jantar com uma típica ceia 
oferecida pela empresa”, conta ele. 

É claro que, se aparece alguma ocorrência, a 
confraternização é interrompida, pois a prioridade 
é o trabalho. Mas no caso contado pelo Elmo, isso 
não foi necessário. A confraternização foi legal, fei-
ta junto com o pessoal das equipes de plantão que 
não estavam em atendimento externo. E deu tudo 
muito certo.   

Casado, Elmo também assegura que sua esposa 
entende perfeitamente a situação. “Com certeza, sei 
que ela sabe da importância da minha função, prin-
cipalmente no Natal”, confirma. “Vale muito a pena, 
porque a gente compensa tudo no Réveillon. Além 
da chegada do Ano Novo, eu tenho meu aniversário 
para comemorar muito ao lado dela”, conclui.

Sem Papai Noel

Elmo, da Águas de Niterói: noite de trabalho
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Queima de fogos
fica para outro dia

Imagina começar o Ano Novo tendo de enfrentar problemas 
com a água? Não tem como! É por essas e outras que nossas con-
cessionárias nunca “fecham as portas”, mesmo porque se acontece 
algum imprevisto ou uma emergência, ninguém vai querer esperar 
até o dia 2 de janeiro para ter o problema resolvido.  

Na CONASA Águas de Itapema (SC), o operador de CCO 
(Centro de Controle Operacional) Filipe Mormano Furtado, fez 
plantão nos Réveillons de 2014 e de 2015. “Minha família recla-
mou um pouco, mas eu me senti bem porque gosto do que faço”, 
diz ele. 

Na cidade catarinense, o principal risco no 
Réveillon é a queda de energia nas elevatórias de 
esgoto. “Se não tiver energia, as bombas não fun-
cionam”, explica Filipe. “Nesse caso, é preciso ter 
alguém atento a fim de acionar os plantonistas, e 
também para colocar os geradores para trabalhar, 
caso esses equipamentos não entrem em ação au-
tomaticamente”, explica. 

Se, no final das contas, os familiares que ficam 
em casa acabam entendendo e dando apoio, aos 
que saem para o trabalho cabe arrumar algum 
recurso para se sentirem sempre estimulados. “A 
gente pode achar um jeito de desejar um ótimo 
Ano Novo para quem a gente gosta sem que isso 
atrapalhe o rendimento no trabalho”, avalia Fili-
pe. “Afinal, inventaram esses aplicativos para con-
versar de graça e trocar mensagens pelo celular 
para isso mesmo”, acrescenta o operador, dando 
boas risadas. 

Filipe diz ainda que já se acostumou com os 
plantões e que trabalha satisfeito, “pois a gente 
precisa e os clientes dependem de nós”. A Águas 
de Itapema, inclusive, é uma concessionária que 
lida com uma grande demanda de água na tempo-
rada de verão, a chamada “sazonalidade”, e preci-
sa garantir o abastecimento para a população ao 
longo de todo o ano, sem distinção de temporada. 
Isso faz com que os colaboradores precisem estar 
preparados para a realidade de aumento do con-
sumo no período de festas – e eles dão conta do 
recado, com muita competência.     

Para Filipe, o plantão de final de ano é como se 
fosse mais uma noite como tantas outras, até por-
que “fazer o serão” nas festas não é novidade para 
os que desempenham funções essenciais para os 
serviços de água e esgoto. “Quando sei que terei 
de trabalhar, procuro não criar expectativa nem 
para ver os fogos de artifício”, completa.

Filipe, Águas de Itapema: preparado para mais um Réveillon

/ Capa
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Tim-tim! Josiane Sara Santin Ocker, ou simplesmente Josi, como 
ela gosta de ser chamada, é agente de atendimento interno da Itapoá 
Saneamento (SC). No dia 31 de dezembro, a partir do meio-dia, ela não 
desgruda mais do celular, porém não é para ficar desejando “Feliz Ano 
Novo” para os seus amigos, amigas e familiares. 

Josi fica a postos para atender e esclarecer quaisquer dúvidas de clien-
tes da concessionária durante o feriadão. “O trabalho triplica nessa épo-
ca”, confirma a atendente, que durante o plantão fica em casa junto com 
o marido, “mas sem tomar nem um golinho de champanhe”, brinca. 

Segundo ela, na época do final de ano a 
maioria das pessoas que recorre ao ‘0800’ 
da concessionária geralmente faz isso 
para pedir informações sobre eventuais 
faltas de água. “Por isso eu fico com o te-
lefone o tempo todo ao meu lado, mas a 
vantagem é que não preciso sair de casa 
para trabalhar”, comenta. 

Por outro lado, o também funcionário 
da Itapoá, Antonio Nei Pinto Ferreira, é 
um dos que fazem plantão longe da resi-
dência. Mas ele não reclama. Ao contrá-
rio, até gosta. “Sou operador de sistema 
de tratamento de água”, explica Nei. 
“Como a cidade fica muito cheia no final 
do ano, quando falta água há quem não se 
contente em usar o ‘0800’. Muita gente 
vai pessoalmente bater na porta da nossa 
empresa”, explica. 

Por isso, é preciso que haja profissio-
nais de plantão para atender muito bem 
os clientes, explicando cada tipo de situ-
ação que aparece. Para Nei, assim como 
para outros colegas de profissão, é difí-
cil ficar longe dos familiares durante os 
feriados, mas a importância de trabalhar 
com saneamento acaba transformando, 
pouco a pouco, a empresa em uma espécie 
de segundo lar. 

“Enquanto as pessoas estão se diver-
tindo em casa ou nas ruas, eu vibro aqui 
comigo, internamente, do meu jeito”, 
completa. “É reconfortante saber que eu 
não sou o único. Procuro encarar tudo 
isso como uma verdadeira e grande aula 
de profissionalismo”, afirma Nei.

“0800” Feliz Ano Novo

Nei e Josi, da Itapoá Saneamento: aula de profissionalismo
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Estar empregado numa das concessionárias privadas de serviços de água e 
esgoto não é uma ocupação qualquer. O resultado do esforço diário de quem 
atua no nosso segmento significa, na prática, garantir um bem maior: a 
preservação da vida das pessoas.

Um trabalho que

salva vidas

/ Recursos Humanos

Redes de esgoto, como esta implantada pela concessionária privada Águas de Barra do Garças, são importantes para a melhoria da saúde da população

D
iv

ul
ga

çã
o

Algumas vezes a gente nem se dá conta, ou mesmo es-
quece, que é graças ao nosso trabalho que muitas pessoas 
passam a ter condições de viver com mais qualidade e dig-
nidade. Ou mesmo de viver por muito mais tempo. 

No fundo, todo mundo que trabalha com tratamento 
de água e de esgoto colabora para diminuir as chances do 
aparecimento de várias doenças. E isso resulta, por exem-
plo, no desenvolvimento sadio de cada vez mais crianças 
em fase de crescimento, entre muitos outros benefícios.  

Conforme Maria Helena Carneiro de Carvalho, direto-
ra do Centro Municipal de Saúde (CMS) Dr. Albert Sabin, 
no Rio de Janeiro, de fato o saneamento básico livra muita 
gente de ter de viver lado a lado com a mistura de ratos e de 
lixo, típica de locais onde há canais a céu aberto de esgoto 
não tratado. Por isso, o nosso trabalho ajuda a prevenir, por 
exemplo, até doenças fatais como a tuberculose. 
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Sabe como? É que ao cuidarmos 
da água e do esgoto, nós abrimos ca-
minho para a futura urbanização de 
toda a comunidade. Becos estreitos 
ganham a chance de ser transforma-
dos pelo poder público em ruas mais 
largas, permitindo a entrada da luz do 
sol e a circulação do ar. E isso favorece 
a respiração das pessoas, atacando di-
retamente a incidência da tuberculose. 

“O saneamento básico é mesmo o 
mais importante de tudo”, confirma 
José Martins de Oliveira, líder comu-
nitário e um dos fundadores do grupo 
Rocinha sem Fronteiras, no Rio de 
Janeiro (RJ). O ‘seu’ José está certo, 

pois é fato comprovado que boa parte 
dos males que atingem a população 
do mundo está mesmo ligada à falta 
de tratamento da água e do esgoto. 

Para você ter ideia do quanto isso 
é sério, basta lembrar que, de acordo 
com a UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância), aproxima-
damente dois milhões de crianças 
morrem de diarreia todos os anos ao 
redor do planeta.

Graças à atuação da iniciativa priva-
da, a família da líder comunitária Clélia 
Lúcia Weber deixou de correr o risco 
de um dia fazer parte dessa triste es-
tatística. Clélia Lúcia vive em Campo 
Grande (MS), cidade na qual a taxa de 
internações por diarreia foi extrema-
mente reduzida nos últimos 10 anos 
(leia mais no Box, abaixo). “As pessoas 
não reparam nisso, mas vi acontecer na 
minha casa. Meus filhos não têm mais 
problemas com este tipo de doença 
desde que a rede de esgoto chegou ao 
nosso bairro”, conta ela.

São resultados importantíssimos 
como esses que ajudam a atrair mais 
gente entusiasmada para trabalhar nas 
empresas filiadas ao SINDCON. Isso 

porque, entre os motivos que cha-
mam a atenção das novas gerações na 
hora de escolher uma profissão, está 
exatamente o ideal de ajudar a melho-
rar o mundo a partir do trabalho.  

Na prática, é exatamente isso o 
que nós já estamos fazendo, na me-
dida em que “não vendemos água”, 
mas sim serviços essenciais que vão 
ao encontro dos reais desejos e neces-
sidades das populações. Essa é a visão 
moderna de trabalhar, ainda mais res-
ponsável e participativa. 

Por tudo isso, o dia a dia de quem 
atua no nosso segmento não é mes-
mo uma atividade qualquer. Ao con-
trário, é fundamental, exatamente 
porque também serve para restaurar 
a esperança, amenizar sofrimentos e 
promover alento em muita gente. No 
final, as recompensas valem a pena, 
sejam elas simples sorrisos e olhares 
de pessoas aliviadas, ou mesmo um 
significativo “muito obrigado” pelos 
serviços recebidos. 

Existe honra maior do que essa?

As redes de esgoto reduzem significativamente os riscos de contato 
com vírus, bactérias e protozoários transmitidos no ambiente conta-
minado por dejetos. 
Um dos exemplos práticos disso vem de Campo Grande (MS). Em 10 
anos, o saneamento básico passou por uma verdadeira transforma-
ção na cidade e reduziu a taxa de internações por diarreia em expres-
sivos 85,89%. Esse resultado incrível foi constatado pela empresa 
Águas Guariroba, concessionária privada que opera os serviços de 
água e de esgoto na capital do Mato Grosso do Sul. 
Você pode ler mais sobre essa iniciativa na internet em:
www.aguasguariroba.com.br.

Longe de vírus e bactérias
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/ Opinião

A crise da água interessa a todos

Alguém aí já viajou para o Exterior 
ou teve a oportunidade de conversar 
com um estrangeiro?

Quem já passou por uma dessas si-
tuações provavelmente teve a chance 
de ouvir um pouco mais sobre a opi-
nião de outros povos sobre nós, brasi-
leiros. “Somos alegres, criativos, gos-
tamos de samba, carnaval e futebol. E 
temos água... Muita água...” 

De todos esses clichês, pelo menos 
um a gente já não consegue mais sus-
tentar: o Brasil tem água sim, mas está 
longe de ser o bastante para evitar a 
chamada crise hídrica.

Em abril, quando estive na Coreia, 
participando do Fórum Mundial da 
Água, foi difícil explicar aos especia-
listas de outros países que, mesmo 
possuindo 12% das reservas de água 
doce do planeta, falta o recurso perio-

dicamente nas torneiras de boa parte 
da população aqui no Brasil.

Apesar do inusitado, não era a 
primeira vez que tentava mostrar a 
dura convivência com a falta de água 
para quem não está acostumado com 
essa realidade. Afinal, sou um nordes-
tino que, ainda jovem, morou em um 
acampamento de obra no semiárido 
baiano, e viu de perto o flagelo da seca.

Hoje, no Brasil, a chamada crise 
hídrica se tornou assunto de todas as 
regiões. Isso porque a falta de água 
potável não é mais uma recorrência 
isolada aos rincões do Nordeste. É 
uma questão que interessa a todos, é 
conversa diária nas praças, no traba-
lho, nas escolas. 

E nós, que atuamos no saneamen-
to, somos privilegiados, porque pode-
mos esclarecer outras pessoas sobre a 

Roberto Muniz
presidente executivo da ABCON

importância não apenas da economia 
imediata, que precisa ser feita para 
garantir a água de amanhã, mas tam-
bém da necessidade de se planejar e 
administrar os nossos recursos hídri-
cos, de proteger os mananciais, de co-
letar e tratar o esgoto, para que a água 
do futuro também não falte.       

Sempre que tiver a oportunidade, 
converse com as pessoas sobre esses 
problemas e mostre que há alternati-
vas para que o Brasil não passe mais 
esse aperto todo no abastecimento de 
água – inclusive existe a opção da ope-
ração e gestão dos sistemas pela inicia-
tiva privada, onde nós trabalhamos. 

Garanto que não será preciso gas-
tar o seu inglês – ou coreano – para 
convencer a todos da necessidade de 
cuidarmos melhor dos nossos recur-
sos hídricos.
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/ Tecnologia

A Prolagos – Concessionária de Água e Esgoto – venceu 
o prêmio internacional “Be Inspired Awards” 2015, evento 
que reúne profissionais de infraestrutura de vários países, 
com o projeto de inovação em modelagem hidráulica do 
sistema de abastecimento de água. A premiação aconteceu 
no dia 4 de novembro, em Londres na Inglaterra, durante a 
Conferência “The Year in Infrastructure 2015”.

O Prêmio “Be Inspired Awards”, o Oscar da Engenha-
ria, tem como objetivo promover as melhores práticas de 
planejamento em engenharia. A Prolagos foi a única em-

presa brasileira selecionada entre os três finalistas para 
concorrer ao prêmio máximo. Foram inscritos 59 pro-
jetos de todo o mundo (Estados Unidos, Cingapura, 
Filipinas, Austrália, Índia, Jordânia, Peru e Colômbia), 
sendo 15 brasileiros.

Os estudos hidráulicos e a concepção do projeto vence-
dor foram coordenados pelo Gestor de Projetos, Wagner 
Carvalho, que também defendeu os trabalhos técnicos na 
grande final, representando a Prolagos e a holding de sane-
amento controladora da concessionária, AEGEA.

Prolagos vence
prêmio internacional
de inovação em sistema de 
abastecimento de água

Wagner Carvalho recebendo o prêmio e representando a Prolagos e AEGEA durante cerimônia na Inglaterra
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/ Com a palavra
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A imagem de crianças brincando no meio de esgotos e de lixo a céu aberto 
é tocante aos olhos de qualquer um. Nessa situação, além das infecções, 
outras doenças ainda piores prejudicam o desenvolvimento e condenam es-
sas crianças a danos ainda mais graves e permanentes no futuro. Ou seja, 
provocam doenças incuráveis. 

Para entender essas e outras questões relacionadas com as “enfermidades 
hídricas”, Canal SINDCON procurou o doutor Anthony Wong, professor e di-
retor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo (SP). Ele 
também é embaixador do Instituto Trata Brasil (veja Box), uma organização 
formada por empresas com interesse nos avanços do saneamento no país. 
Confira.

Um inimigo
invisível

As doenças infecciosas são as que 
mais chamam a atenção quando se 
fala em falta de saneamento. Mas 
o senhor diz que há outras ainda 
mais graves. É verdade? 
Sem dúvida. No médio e no lon-
go prazo, a falta de saneamento 
provoca tumores toxicológicos e 
malignos, ou seja, também é cau-
sadora do câncer e de doenças psi-
cológicas degenerativas. Isso acon-
tece pela contínua contaminação do 
corpo humano por substâncias quí-
micas vindas de latas, garrafas PET, 
óleo de cozinha e sacolas plásticas, 
entre outros objetos e solventes que 
são lançados diariamente nos rios e 
nos esgotos a céu aberto. Portanto, 
a falta de saneamento provoca do-
enças ainda mais perigosas do que 
aquelas causadas por vírus, bacté-
rias, insetos e até pelos ratos.

Essas substâncias químicas des-
pejadas nos esgotos a céu aberto 

prejudicam principalmente as co-
munidades mais carentes? 
Principalmente sim, mas não so-
mente elas. Engana-se quem pensa 
que os impactos afetam apenas a 
saúde daqueles que moram nas 
comunidades carentes. Isso porque 
grande parte dessas substâncias 
tóxicas é volátil, ou seja, evapora le-
vando o “problema” para uma área 
muito maior. Nós respirarmos esse 
ar contaminado pelas substâncias 
químicas. Não há escolha, você 
pode estar na parte rica ou pobre 
das cidades, mas você sempre será 
atingido por esse inimigo invisível.

A ampliação da rede de distribui-
ção de água potável, associada 
ao crescimento da coleta e do tra-
tamento de esgoto, criaria de fato 
um ambiente ideal para evitar mais 
mortes? 
É isso mesmo. Estamos falando 
aqui em diminuição da incidência 
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de doenças fatais. Isso é muito 
sério. É muito grave, porque o que 
mais surpreende no esgoto é o seu 
poder destruidor, sua capacidade de 
atuar em todo o território nacional e 
de se infiltrar em todos os níveis da 
sociedade.

Então, seria correto afirmar que 
saneamento básico é, antes de 
tudo, um sinônimo de medicina 
preventiva? 
Exatamente. Veja só. Como regra 
geral, é possível afirmar que a imen-
sa maioria das crianças nasce mui-
to mais saudável, se comparadas à 
situação de saúde de seus pais, que 
já são adultos. Ou seja, conforme 
a pessoa vai crescendo, o ambien-
te em que ela vive e aquilo que ela 
come é que vão afetando para pior 
a sua saúde original. E, sabemos, 
é o esgoto a céu aberto o principal 

causador do desbalanceamento do 
nosso ambiente. Portanto, esse é 
nosso grande inimigo. 

Então, também seria também cor-
reto afirmar que sem saneamento 
fica impossível a população ter 
uma qualidade de vida decente?
Eu digo que o saneamento é tão ou 
mais prioritário do que a educação. 
E não estou exagerando. Uma pes-
soa doente não consegue estudar, 
não consegue aprender, não produz 
e ainda gera custos para o trata-
mento de doenças que seriam evi-
táveis caso houvesse mais vontade 
política a respeito do saneamento. 
Cada dólar investido nisso gera de-
zenas de vezes o seu valor em eco-
nomia no tratamento de enfermida-
des e em diminuição de faltas no 
trabalho, por exemplo. Ainda temos 
muitos desafios a enfrentar.

Embaixador desde 2009 do Trata Brasil, o Dr. Anthony Wong parti-
cipa ativamente do trabalho do instituto, que busca conscientizar a 
sociedade para termos um país mais justo, com todos tendo aces-
so à água tratada, à coleta e ao tratamento dos esgotos.
O Instituto também atua para que as pessoas sejam cada vez
mais bem informadas e reivindiquem a universalização
do serviço mais essencial para qualquer nação:
o saneamento básico.

/ Com a palavra

O que
é o Trata
Brasil?
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/ FITABES

Encontros regados a água de primeira

qualidade

O Bar da Água foi uma das atrações do estande da 
ABCON e SINDCON durante a feira Fitabes, que acon-
teceu em paralelo ao Congresso da Abes, no Rio de Janei-
ro, em outubro. 

Com águas aromatizadas, o espaço reuniu os associados 
e visitantes em um ponto de encontro de profissionais do 
setor, com visita média de 100 pessoas por dia. Tivemos 
também no estande um videowall com informações rápi-

Associados marcam presença no Congresso

De 4 a 7 de outubro aconteceu no Rio de Janeiro 
o maior evento técnico do saneamento, o Congres-
so promovido pela Abes (Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental). Associados do 

SINDCON participaram da programação e apre-
sentaram algumas das soluções desenvolvidas pelas 
concessionárias privadas para o setor. Confira na 
página ao lado.

das sobre o setor, e uma pesquisa móvel que levantou a 
opinião do público sobre a atuação do segmento privado 
no saneamento nacional.  

Empresas associadas à ABCON e ao SINDCON, a 
holding AEGEA e a ENOPS Engenharia, também patro-
cinadora do campeonato de operadores, estiveram presen-
tes com espaços próprios na feira.

22 |  CANAL SINDCON



Entre os workshops promovi-
dos pelo Congresso, o de Modelos 
de Contratos de Prestação de Ser-
viços teve a participação de Carlos 
José Berenhauser, diretor técnico da 
ENOPS Engenharia.

A ABCON também participou, 
no dia 6 de outubro, do painel sobre 
os “Desafios da Universalização”, ao 
lado de outras entidades representa-
tivas do setor. A entidade foi repre-
sentada pelo presidente executivo, 

“Continuidade do abastecimento de água: uma nova metodologia 
para monitoramento e cálculo de indicadores de desempenho”, foi 
o trabalho apresentado por Alexandre Caetano da Silva e Alexsandro 
Barral, da ENOPS.

O “Teste-piloto com 
membrana de ultrafiltração 
para remoção de turbi-
dez e cor verdadeira em 
mananciais superficiais” foi 
demonstrado pela equipe da 
empresa Águas do Brasil, for-
mada por André Lermontov, 
Rodrigo Alves dos Santos 
Pereira, Isadora Nagaoka e 
Vanessa Brusius.

“Programa de redução de 
perdas de água e eficiência 
energética - estudo de caso: 
Ponte Nova/MG”, trabalho 
que contou com a participa-
ção da ENOPS, foi apresen-
tado por Guilherme Resende 
Tavares, Luíza de Carvalho 
Rola Sena, Dangellis Tarcisio 
da Silva Oliveira, Mariana 
Mantegazini Zanoteli e Ro-
gerio Pena Siqueira.

Roberto Muniz. O objetivo do en-
contro foi estabelecer os princípios 
de uma proposta conjunta que reúna 
ações de curto, médio e longo prazos 
para enfrentar a escassez hídrica.

Outra atividade importante em 
que a ABCON esteve presente foi o 
workshop de Regulação, promovido 
pela Abes e BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento). A ati-
vidade, da qual participou Roberto 
Muniz, em nome da associação, visou 

reunir elementos para a qualificação 
do setor nessa área.

Em outro encontro de muita rele-
vância, Carlos Roma Jr., conselheiro 
do SINDCON e diretor-presidente 
da concessionária Prolagos, partici-
pou do painel com presidentes de em-
presas de saneamento, em que apre-
sentou as principais contribuições 
do segmento privado para a melhor 
gestão do setor.

Completando a trinca de 
trabalhos da Águas do Brasil, 
tivemos o “Modelo de 
compostagem para resíduos 
de ETE com processo de 
zona de raízes (construc-
ted wetlands)”, exposto por 
Carla da Silva Pestana, Felipe 
Andrade Vitorino, Carlos Al-
berto Vieira Gontijo, Rodrigo 
Alves dos Santos Pereira e 
André Lermontov.

A equipe da Águas do Brasil 
mais uma vez foi destaque. 
Aqui, o grupo formado por 
Pedro Ribas Frering, André 
Lermontov, Fabiano Pinheiro 
Carvalho e Rodrigo Alves dos 
Santos Pereira fala sobre o 
“Processo de implantação 
de um sistema de gestão 
operacional informatizado - 
Projeto Sigo”.
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/ ABCON

Ouvimos mais de 200 pessoas no Congresso da Fitabes e a maioria absoluta acha que a cooperação 
entre o público e o privado é uma alternativa para o saneamento avançar.

Questão de opinião

Um levantamento realizado pelo 
SINDCON e pela ABCON no início 
de outubro, durante a Fitabes, feira 
do Congresso da Associação Brasilei-
ra de Engenharia Sanitária e Ambien-
tal, no Rio de Janeiro, ouviu mais de 
200 profissionais e dirigentes ligados 
à área de saneamento.

A sondagem trouxe alguns resulta-
dos interessantes. Aos poucos, nosso 
trabalho está sendo percebido como 
um fator que pode fazer a diferença 
no futuro do saneamento no Brasil. 

Para 30% dos entrevistados, a fal-
ta de interesse político é o principal 
motivo que impede o país de avançar 
para alcançar a universalização dos 
serviços públicos de água e esgoto. 
Outros motivos bastante citados fo-
ram a falta de uma gestão eficiente 
(29%) e de investimento (24%).

Gestão (33%) e investimento 
(20%) foram as áreas apontadas como 
aquelas em que a iniciativa privada 
pode melhor contribuir para a uni-
versalização, seguida da inovação tec-
nológica, com 19% das menções.

A falta de vontade política (37%) 
e a instabilidade no cenário político 
(25%) foram os motivos mais lembra-
dos como impedimento à participação 
da iniciativa privada no saneamento. 

Entre os resultados que podemos 
considerar positivos está a percepção de 
que a colaboração entre a esfera pública 
e a privada é uma alternativa para ala-
vancar o setor: 96% dos entrevistados 
consideraram essa opção válida para 
acelerar a universalização dos serviços. 

Outro mito que foi superado é a 
sensação de que a iniciativa privada só 
atua em grandes municípios. Segun-

do a pesquisa, 65% consideram viável 
a presença da operação privada, seja 
qual for o porte da cidade.

O SINDCON ouviu 222 pessoas 
durante dois dias de evento, desse to-
tal, 27% trabalhava em empresa públi-
ca de saneamento, 22% eram estudan-
tes e 16% eram servidores públicos. 
Completando a lista, tivemos profis-
sionais liberais, consultores, fornece-
dores do setor e também representan-
tes da iniciativa privada (15%).

Agora, esses números serão utiliza-
dos para ajudar a planejar futuras ações 
da ABCON e do SINDCON, com 
vistas a combater alguns dos mitos que 
ainda persistem sobre a presença da 
iniciativa privada no saneamento.
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/ Na Rede

Finalizando, uma dica para descontrair. “Água em 
jogo” é um game que simula os impactos das 
ações do homem sobre os recursos hídricos de 
uma bacia hidrográfica. Desenvolvido em par-
ceria pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu, 
Agência Nacional de Águas e Itaipu Binacional, o 
desafio do jogo é garantir que água em quan-
tidade e qualidade seja distribuída de maneira 
adequada. Vá até a página
www.aguaegestao.com.br para conferir.

Desde o final de setembro está disponível na internet o link www.globalgoals.org/pt/, que traz todos 
os objetivos e as metas listadas pela ONU para termos um mundo mais sustentável até 2030.  
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) têm abrangência mundial. Todos os países-mem-
bros da ONU participam da iniciativa e se comprometem a adotar as medidas necessárias para cumprir 
os objetivos firmados.
São várias as áreas que se pretende impactar, como o combate à fome, o incentivo à educação e a pre-
servação da saúde. No capítulo 6, dedicado à água limpa e saneamento, o documento propõe que seja 
assegurada a disponibilidade de água potável e saneamento básico para todos.

Realizado a partir de uma parceria da Fundação 
Getúlio Vargas com o Instituto Trata Brasil, o se-
minário com a temática “Avanços em Saneamen-
to Básico – Exemplos mostram que a universali-
zação é possível” aconteceu em São Paulo. 
Na oportunidade, foi apresentado o estudo do 
Trata Brasil e da GO Associados que traz as 16 
cidades que são exemplos de avanços no sane-
amento. O encontro foi uma oportunidade para 
representantes desses municípios darem seu 
testemunho sobre essa evolução nos indicadores 
em saneamento básico em suas respectivas regi-
ões. O seminário pode ser assistido no YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=z37t0raamRo.

A página do Facebook “Vida de Leiturista” traz 
uma visão bem-humorada para homenagear um 
profissional imprescindível para o saneamento 
básico, aquele que visita casa por casa para 
fazer a leitura dos hidrômetros. Para conhecer 
mais, visite:
https://www.facebook.com/
vidadeleiturista?fref=ts.

O Anuário Valor 1000 é realizado após uma 
análise detalhada do desempenho das 1000 
maiores empresas de 25 setores da economia 
brasileira – inclusive o saneamento – e aponta 
quais foram as companhias que se destacaram 
em cada um deles, nomeadas como “Empresa 
de Valor”. Confira a lista completa em:
www.valor.com.br/empresas/2801254/
ranking-das-1000-maiores.
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/ Antena

Fotografia

Literatura

Publicado há dez anos, O Atlas da 
Água, dos pesquisadores americanos, 
Robin Clarke e Jannet King, continua 
sendo uma obra essencial para enten-
der a questão da escassez de água no 
século XXI. A edição do Publifolha 
preserva a apresentação original, que 
inclui 33 mapas e gráficos que indi-
cam como o líquido vem sendo utili-
zado em 168 países, com um capítulo 
especial para o Brasil.

Em Água Juridicamente Sus-
tentável, a professora e pesquisado-
ra Clarissa Macedo D’Isep chama a 
atenção para a importância dos cha-
mados sistemas hidrojurídicos, sejam 
eles internacionais, nacionais ou re-
gionais. À primeira vista, esse resu-
mo pode assustar e parecer indicado 
apenas para quem tem familiarida-
de com o meio jurídico. Mas o livro 
traz também elementos de economia 
e ecologia que são essenciais para a 
gestão sustentável da água em âmbito 
mundial.

Dividido em duas partes – iden-
tificação de problemas e análise de 
estudos de caso –, o livro Rios e Ci-
dades: Ruptura e Reconciliação, 
de Maria Cecília Gorski, apresenta 
os rios com um olhar urbanístico e 
ambiental, procurando demonstrar 
todos os problemas causados por de-
cisões equivocadas e insustentáveis 
na gestão, assim como as propostas 
atualizadas de recuperação ambien-

Um dos principais documentaristas da natureza no Brasil, 
o fotógrafo Valdemir Cunha já lançou obras com imagens do 
Pantanal e da Serra da Mantiqueira, entre outros. Agora ele 
decidiu registrar no livro Água a paisagem marcada pela pre-
sença dos recursos hídricos. 

Lançado em outubro, o volume será motivo de uma expo-
sição em São Paulo, que ficará aberta até o final de dezembro, 
na galeria Porão.

tal. Com linguagem didática, a obra 
se destaca pela sua proposta de inte-
gração entre a população e seus rios. 
Entre as ilustrações, há vários casos 
de rios brasileiros.

No livro Reúso de Água em Pro-
cessos Químicos: Modelo Integra-
do para Gerenciamento Sustentá-
vel, os autores propõem um caminho 
para auxiliar na tomada de decisão a 
fim de se implantar redes de conser-
vação e reúso sustentável de água em 
processos químicos. A obra é assina-
da por Reinaldo Coelho Mirre, Lídia 
Yokoyama e Fernando Luiz Pellegri-
ni Pessoa.

Com a crise hídrica e a necessidade de dotar o Brasil de alternativas sustentáveis para a 
gestão dos recursos hídricos, a bibliografia técnica no país se enriquece. Além de obras 
recentes, vale a pena conhecer alguns títulos que nos ajudam a entender melhor a questão:
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