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Vitória para o saneamento: Projeto
ACERTAR se torna metodologia oficial

Garantido pela Arsae-MG, Pró
Mananciais é exemplo de sucesso na
preservação de recursos hídricos

Mais: Arsae-MG autoriza reajuste médio de 16,76% nas tarifas de água e
esgoto da Copanor • Agência participa de Fiscalização Preventiva Integrada
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lançamento de rejeitos • Arsae-MG é destaque na Rio Water Week • ArsaeMG participa do 1º Fórum Técnico – ETEs Sustentáveis • 7º Congresso Mineiro
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Projeto Mais Água & Esgoto • 3º Prêmio Inova Minas Gerais: Projeto “ZAP
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Câmara Técnica do CERH

Arsae-MG empossa membros do 1º
Conselho Consultivo de Regulação

Tomaram posse no dia 13/12 os integrantes do primeiro Conselho Consultivo Regulatório da Arsae-MG.
“Nessa primeira reunião ordinária
do Conselho, celebramos um momento histórico e importante para a
Agência que consolida todos os instrumentos de participação popular,
garantindo o efetivo controle social
e a transparência nos atos da regulação”, afirmou o diretor geral Gustavo Cardoso.

nador, questionei a ausência dessa
instância e passei a trabalhar para
que o grupo fosse instituído, cumprindo o que é determinado pela Lei
18.309/2009”, contou Cardoso.

Os nove membros do Conselho Consultivo foram designados pelo Governador Fernando Pimentel para um
mandato de quatro anos. “Desde Compete ao Conselho Consultivo
que assumi a diretoria geral da Agên- apresentar propostas relacionadas
cia, em 2015, nomeado pelo Gover- aos trabalhos realizados pela Ar-
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sae-MG; acompanhar as atividades nal, programa plurianual, proposta
e verificar o cumprimento das com- orçamentária e prestação de conpetências legais; opinar sobre relató- tas.
rios periódicos, estrutura organizacioComposição Conselho Consultivo de Regulação Arsae-MG
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Durante a primeira reunião os inte- De acordo com o diretor geral, foi
grantes do Conselho assinaram o possível mostrar aos presentes que o
Governo do Estado tem uma Agêntermo de posse e foram justificadas
cia Reguladora forte e de muita
três ausências. Os servidores da Arcompetência técnica. “Somos efisae-MG fizeram apresentações excientes no que diz respeito a receitas
plicando o funcionamento e os trae despesas, atendemos todas as debalhos realizados. Os conselheiros mandas recebidas nesse ano com
ficaram a par da situação fiscal e pedidos de fiscalização dos serviços
de pessoal da Arsae-MG, bem como de abastecimento de água e de esdos processos de reajustes e revisões gotamento sanitário e 99% das matarifárias, das fiscalizações operacio- nifestações que chegaram via Ouvidoria foram concluídas”, destacou.
nais, entre outros.
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Além disso, Cardoso reforçou que
a atual gestão pode se orgulhar de
ter conseguido fazer política pública com a regulação ao garantir, por
exemplo, um subsídio de R$ 40 milhões para a Copanor (Copasa Serviços de Saneamento Integrado do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
S/A). “Também criamos o mecanismo para que as cidades possam ter
recursos destinados a um Fundo Municipal de Saneamento Básico; incentivamos via tarifa a implantação do
Pró Mananciais; entre diversas outras
ações que visaram ajudar os municípios mineiros a avançar no alcance
da universalização do saneamento,
melhorar a qualidade da prestação
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de serviços e estabelecer tarifas que
levam em conta a capacidade de
pagamento da população”, concluiu.

A próxima reunião do Conselho Consultivo da Arsae-MG está agendada
para o dia 12/03/2019.

4

Vitória para o saneamento: Projeto
ACERTAR se torna metodologia oficial
Uma vitória para o setor de saneamento. Assim foi definida a institucionalização do Projeto ACERTAR como
metodologia para auditoria e certificação de informações do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), relacionada aos
serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário. A oficialização aconteceu no dia 13/12, com
a publicação da Portaria nº 719 no
Diário Oficial da União.
O gerente de Informações Econômicas da Arsae-MG Samuel Barbi é um
dos idealizadores da proposta que
surgiu na Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde (CTSan) da Associação Brasileira
de Agências de Regulação (ABAR).
Para Samuel, a conquista é muito importante e motivo de comemoração.
Ele ressalta que, a partir de agora, o
ACERTAR deixa o status de projeto
para tornar-se efetivamente uma metodologia. “O setor de saneamento
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passará a ter trabalhos estruturados
e padronizados – tanto por parte das
agências quanto de seus prestadores
de serviços regulados - no sentido de
ampliar a qualidade da informação
nacional”, declarou
Segundo o gerente, essa transformação é gradual e se inicia com a
disseminação das melhores práticas
de gestão interna dos prestadores,
abrindo espaço para a formulação
de políticas públicas e de práticas regulatórias cada vez mais adequadas.
“O grande desafio será a efetiva implementação do ACERTAR. Sendo assim, buscaremos uma atuação ativa
por meio de firmamento de um Acordo de Cooperação Técnica e um Plano de Trabalho entre ABAR e Governo
Federal, visando a instituição de redes
de aprendizagem. Criar multiplicadores é essencial para o sucesso dessa
importante iniciativa”, defende.
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ACERTAR é destaque na Rio Water Week

O vice-presidente da International
Water Association (IWA) Enrique Cabrera reconheceu o potencial do
Acertar na ocasião da Rio Water
Week, evento que promoveu a colaboração entre as diferentes entidades envolvidas no setor de saneamento. Segundo ele, caso o ACERTAR
seja devidamente implementado,
pode-se tornar um caso de sucesso
mundial. Outro a elogiar foi Jaime
Melo Baptista (ex-presidente da ER-

SAR-Portugal) que garantiu que não
se faz gestão do setor sem ter uma
boa informação. “De um modo geral, a grande maioria dos países não
tem informação em quantidade ou
qualidade suficiente para fazer uma
avaliação rigorosa do setor, em termos de serviços de água e esgoto e
o Acertar é um instrumento absolutamente essencial”, destacou.

Histórico
O Projeto ACERTAR recebeu apoio do
Ministério das Cidades e da ABAR. Com
financiamento do Banco Mundial,
através do Programa INTERÁGUAS,
foi possível a contratação de uma
consultoria multinacional para a
definição dos padrões de certificação
do SNIS, agora formalizados através
da Portaria.
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Garantido pela Arsae-MG, Pró Mananciais
é exemplo de sucesso na preservação de
recursos hídricos
esgoto os recursos para a existência
do Pró Mananciais. A partir da Revisão
Tarifária da Copasa, 0,5% da receita operacional da Companhia, tendo como referência o ano anterior,
é direcionado para cuidar das nascentes. “Fazemos a fiscalização dos
investimentos e o acompanhamento e damos transparência às ações
realizadas que são apresentadas em
relatório. Acreditamos na metodoloO trabalho da Arsae-MG na busca por gia, principalmente no que se refere
soluções para preservação dos recur- à construção coletiva”, afirmou.
sos hídricos foi elogiado durante o II
Encontro Pró Mananciais que aconteceu entre os dias 4 e 6 de dezembro,
em Belo Horizonte, e foi promovido
pela Copasa para discutir as ações
desenvolvidas para conservação dos
cursos d’água utilizados para o abastecimento público em Minas Gerais.

O evento reuniu especialistas em
preservação hídrica e meio ambiente, além de aproximadamente 500
integrantes dos Colmeias (Coletivos
Locais de Meio Ambiente) de todas
as regiões do Estado que integram o
programa. Também foi apresentado
O diretor geral Gustavo Cardoso resum balanço das ações desenvolvidas
saltou que a Agência também é resem 2018 e o planejamento para 2019.
ponsável pelo Programa na medida
que reconhece na tarifa de água e
7
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Parceria Copasa e Emater
Durante a solenidade de abertura
do II Encontro, a Copasa e a Emater
(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais) assinaram um Protocolo de Intenções que
visa fomentar as ações ambientais
executadas no Programa em prol da
preservação de mananciais e bacias
hidrográficas que abastecem milhões
de pessoas em toda Minas Gerais. O
instrumento jurídico, que terá uma validade de seis meses, prevê o direcionamento de recursos financeiros por
parte da Copasa à Emater, para a
execução de ações ambientais realizadas pelo Pró Mananciais.

boração de um plano de trabalho
para o desenvolvimento das atividades das duas empresas no programa.
“Direcionamos nossos esforços para
a preservação ambiental, em consonância com o Pró Mananciais, pois
executamos o programa de readequação ambiental das propriedades
rurais. A sustentabilidade ambiental é
necessária, agrega valor e abre oportunidade para todos nós”, ressaltou
Glênio Martins.

Assinado pela presidente da Copasa, Sinara Meireles, e pelo presidente da Emater-MG, Glênio Martins, o
protocolo estabelece, ainda, a ela-

O Programa
O Pró Mananciais é responsável por mobilizar a comunidade e parceiros estratégicos no engajamento para proteger e conservar mananciais utilizados
pela Copasa para abastecimento público. O trabalho é realizado por meio
do cuidado da proteção e da recuperação das águas, desde a sua nascente até a captação. O Programa teve início em dezembro de 2016, envolvendo 58 cidades. Em 2018, esse número saltou para 140. Para a implantação do
Pró Mananciais, a Copasa prioriza os municípios mais impactados pela crise
hídrica e que demandam ações emergenciais de conservação das águas.
Além das ações de sensibilização, mobilização e educação ambiental, o
programa valoriza o conhecimento e a experiência das comunidades para
construir coletivamente o sentimento de pertencimento da população à microbacia de região na qual está inserida e o consequente engajamento na
defesa das águas. “Há um planejamento coletivo e participativo na decisão
de proteger e preservar os mananciais de cada município envolvido no programa. Esse é, sem dúvida, um dos pilares do sucesso do Pró Mananciais”,
declarou Cardoso.
INÍCIO
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Arsae-MG autoriza reajuste médio de
16,76% nas tarifas de água e esgoto
da Copanor
A partir do dia 16 de janeiro de 2019,
as tarifas de água e esgoto da Copanor, que atende 92 municípios das
regiões Norte e Nordeste do estado,
terão um reajuste médio de 16,76%. O
índice foi autorizado pela Arsae-MG
e a Resolução 118/2018 foi publicada
no Minas Gerais no dia 18/12.
A Agência considera a cada reajuste o acréscimo necessário para
cobrir o impacto da inflação em diferentes tipos de custo do prestador,
como energia elétrica e gastos com
pessoal, projetada para o período seguinte. Essa projeção usualmente é
feita com base na inflação observada nos últimos 12 meses. As alterações
nas contas irão variar de acordo com
as categorias (residencial, residencial tarifa social, comercial, industrial
e pública), faixas de consumo e ser-
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viços (água e esgoto).
Dessa forma, o usuário residencial que
possui os serviços de água e esgoto e
consome 10m³ (10 mil litros) receberá
uma fatura mensal de R$ 45,74, o que
representa um acréscimo de R$ 8,38.
Já o consumidor enquadrado na Tarifa Social, com os mesmos serviços e
o mesmo perfil de consumo, pagará
R$ 27,45, o que significa uma redução
de 40% com relação ao residencial
normal.
A Arsae-MG ressalta que os valores
levam em consideração a capacidade de pagamento da população
atendida pela Copanor, ou seja, os
moradores da cidade não irão comprometer mais que 3% (valor estabelecido pela ONU) da renda domiciliar
familiar com o pagamento das faturas de água e esgoto.
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Inovação na Tarifa Social:
Resolução e Nota Técnica
usuário inadimplente não terá benefício cortado
A Resolução que autoriza o reajuste
das tarifas dos serviços públicos de
Neste Reajuste Tarifário, a Arsae-MG abastecimento de água e de esgoestabeleceu que o usuário que es- tamento sanitário prestados pela Cotiver inadimplente com a Copanor, panor e a Nota Técnica que contém
independentemente do número de a aplicação da metodologia e toda
faturas não pagas, poderá manter o a composição dos custos utilizados
benefício da Tarifa Social. As análises está disponível no site www.arsae.mg.
realizadas pela equipe técnica da gov.br.
Agência demonstraram que a regra
não resultou em diferenças significativas nos níveis de inadimplência entre
as categorias residencial e residencial
social quando da ameaça da perda
do benefício para os últimos. As famílias enquadradas na Tarifa Social
têm maior dificuldade em quitar suas
contas quando perdem o desconto e
passam a ser tarifados como residencial, já que as faturas sofrem aumentos significativos.

Agência participa de Fiscalização Preventiva Integrada junto ao MPF e outros
13 órgãos
Por meio da Gerência de Fiscalização
Operacional, a Arsae-MG, em parceria com outros 13 órgãos públicos federais e estaduais, participou de uma
Fiscalização Preventiva Integrada
(FPI) na Bacia do Rio São Francisco.
A atividade buscou verificar as condições em que se encontra o ecossistema da bacia, diagnosticando
danos ambientais, autuando infrato-
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res e prestando orientações às populações locais.
Como explica o gerente de Fiscalização Operacional, Henrique Barcelos, a Agência participa dessas FPI’S
em Minas Gerais a convite da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), cujo objetivo é trabalhar para
a manutenção dos mananciais, ape10

sar da grande abrangência das fiscalizações (fauna, flora, mineração,
etc). “A Arsae-MG fiscaliza as unidades de estações de tratamento de
água e esgoto e elevatórias que impactam diretamente no uso desses
mananciais e envia os relatórios para
a SEMAD, prefeituras, prestadores e
procuradoria”, explica.
Um dos fiscais que participou das
FPI’S é o engenheiro ambiental Lucas
Marques. Segundo ele, o diferencial
em relação às fiscalizações rotineiras
realizadas pela GFO é a presença da
SEMAD que autua a Copasa quando
são verificadas não-conformidades,
como com relação as licenças ambientais, outorgas em dia e análises
de monitoramento de ETEs dentro dos
padrões estabelecidos pelas normas.
Para o fiscal, a presença da Arsae-MG
é importante, pois permite uma maior
integração entre os fiscais de outros
órgãos, conhecendo diferentes práticas de fiscalização, integrando as instituições e trocando informações. “A
FPI contribui em termos de educação
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ambiental e educação corretiva,
abrangendo grandes áreas em diversos tópicos como agricultura, saneamento, trabalho, agrotóxicos, fauna e
flora, com o enfoque inicial e principal
dos recursos hídricos”, destaca.
A FPI teve início no ano passado, com
uma fiscalização na região próxima à
cidade de São Francisco, sendo que
a Arsae-MG só começou a participar
a partir da segunda Fiscalização Integrada, a convite do Ministério Público
Federal e da SEMAD. Até o presente
momento foram realizadas quatro,
nas regiões do alto e médio Rio das
Velhas, Norte Rio Paracatu e Sul Rio
Paracatu. “Foram desclocadas duas
equipes de fiscalização (Josianne e
Lucas Cesar) na parcela norte da bacia do rio Paracatu (afluente do São
Francisco). Quando foi realizada a fiscalização na parcela Sul da bacia, foram enviadas duas equipes também
(Karla e Guilherme/Maurício), as outras duas na bacia do Rio das Velhas
foi enviada apenas uma equipe, no
caso eu como fiscal”, detalhou Lucas.
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Problemas mais frequentes
Segundo as investigações prévias realizadas pela FPI, o uso desordenado
da água e o desmatamento na bacia afetaram as condições hídricas e
a fauna da região. A bacia do São
Francisco abriga predominantemente características do cerrado, que
é o bioma mais ameaçado do país.
As frentes de fiscalização atuam em
diferentes temáticas, entre elas, fauna, recursos hídricos e agricultura, extração mineral, inspeção sanitária e

saneamento básico, com o objetivo
de assegurar não só a preservação
do meio ambiente, mas a própria saúde da população. É uma iniciativa de
caráter continuado, que abrange todos os estados que integram a Bacia
e conta com o apoio do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e da Agência Peixe Vivo, por meio
do emprego de recursos oriundos da
cobrança pelo uso da água do rio.

Arsae revisa Programa da Copasa
que disciplina lançamento de rejeitos
No dia 29/11 foi publicado no Diário
Oficial do Estado a homologação
da Norma Técnica T. 187/6, por meio
da Resolução Normativa ARSAEMG nº 117. Este dispositivo revisa
alguns tópicos do Programa de
recebimento e controle de efluentes
não domésticos (PRECEND) que tem
por objetivo disciplinar as condições
e características para o lançamento
dos rejeitos líquidos oriundos dos
processos industriais e comerciais
no sistema público de esgotamento
sanitário da Copasa.
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A gerente de Regulação Operacional
Lívia
Gamboge
detalha
que
em 23/07 deste ano a Copasa
encaminhou à Arsae-MG a Minuta
da nova Norma Técnica solicitando a
revisão específica de alguns tópicos.
“Encaminhamos
à
Procuradoria
da Agência a Nota Técnica GRO
nº 16 contendo os estudos que
embasaram a aprovação da Norma
Técnica 187/6. Dessa forma, em
12/11 foi emitida uma Nota Jurídica
manifestando plenamente favorável
à homologação da NT”, esclarece.
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Arsae-MG é destaque na Rio Water Week

O diretor geral da Arsae-MG, Gustavo Cardoso, e o gerente de Informações Econômicas, Samuel Barbi,
participaram entre os dias 26 e 28 /11
da Rio Water Week, evento que buscou promover a colaboração entre
as diferentes entidades envolvidas no
setor de água e saneamento. Com
foco em garantir o acesso à água e
saneamento para todos até 2030, o
encontro - organizado pela Abes - reuniu especialistas internacionais para
discutir desafios relacionados à água,
políticas públicas e soluções, tecnologias e inovação existentes.

O diretor geral da Agência apresentou ainda o Painel “Panorama da
Regulação no Saneamento” dentro
da seção “Modelos Centralizados
e Descentralizados de Regulação”.
Para Cardoso, uniformizar regras de
regulação para todo o país pode inibir a criatividade técnica e causar
disparidades, já que as realidades da
prestação de serviços de saneamento são muito diversas. “Acredito que
o modelo de regulação consorciado
permite maior proximidade com o
prestador, garante a tecnicidade da
equipe e faz com que as agências
reguladoras não sejam contingenciaRepresentando a ABAR (Associação
das”.
Brasileira de Agências de Regulação),
Cardoso debateu os desafios da uni- No painel “Como medir o desempenversalização do saneamento, onde ho dos utilitários de água – avaliando
pontuou a importância de se incluir o gerenciamento eficiente dos utilios municípios na discussão sobre uma tários de água e usando indicadores
nova legislação para o setor. “Os mu- confiáveis e úteis”, Samuel foi um dos
nicípios detêm a titularidade e são mediadores e discutiu-se acerca da
nas cidades que a população sente avaliação dos serviços de água e esos efeitos cruéis da falta de água e goto com indicadores objetivos, úteis
esgoto”, disse.
e informações confiáveis. “Pudemos
13
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debater sobre metodologias de certificação de informações tanto nacionais, como a iniciativa do projeto
Acertar, quanto internacionais como
a Aquarating, dentre outras iniciativas
que observam também a questão da
gestão do monitoramento dos indicadores de desempenho, pela ótica
do prestador de serviços. E o projeto
Sunshine, que observa pelo aspecto
das Agências Reguladoras. Chegamos à conclusão que informações
de qualidade são necessárias para
melhorar o planejamento, monitoramento e a gestão do setor como um
todo. Entendemos que a melhoria na
qualidade da informação promove
a melhoria da gestão no setor de saneamento”, conclui.

muns da sociedade, como aqueles
previstos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Reconhecer esses objetivos é extremamente
importante para mostrar transparência, responsabilidade e fortalecer a
participação social. Acredito firmemente que a persistência em boas
práticas regulatórias resultará em
ganhos de eficiência para os prestadores, acesso equitativo aos serviços
e uma maior proteção do meio ambiente. Essas realizações estarão ao
nosso alcance quando o processo
de tomada de decisões for apoiado
por bancos de dados sólidos, precisos
e confiáveis. Estamos tentando consO gerente avalia o evento como bas- truir as políticas regulatórias brasileiras
tante positivo, pois foram discutidos sob esses importantes pilares”, contemas relevantes e práticas regulató- cluiu.
rias nacionais e internacionais de sucesso, e que através dessa interação
foi possível incorporar e adaptar essas práticas à realidade local. “Pude
colaborar com a apresentação de
práticas relevantes adotadas pela Arsae-MG e por outras agências de saneamento filiadas à ABAR, sendo que
o Acertar foi reconhecido como uma
prática de muito potencial”, destaca.
Para finalizar, Samuel pontuou que a
regulação no setor de água e saneamento deve abordar os objetivos co
INÍCIO
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Arsae-MG participa do 1º Fórum
Técnico – ETEs Sustentáveis
A Arsae-MG participou nos dias 29 e
30 de novembro do “1º Fórum Técnico ETEs Sustentáveis: contribuição
para o aprimoramento de projeto,
construção e operação de reatores
UASB aplicados ao tratamento de esgoto”. Os servidores Fernando Silva
de Paula (CRO) e Henrique Pereira
Barcelos (GFO) estiveram no evento
que ocorreu no auditório do CREAMG e buscou integrar o conhecimento desenvolvido nas universidades
com a realidade enfrentada por projetistas, construtores e operadores de
estações de tratamento de esgoto.

O assessor da Coordenadoria Técnica de Regulação Operacional e Fiscalização dos Serviços, Fernando Silva de Paula, afirma que o serviço de
tratamento de esgoto em ETEs que
utilizam do tratamento biológico do
esgoto sanitário por via anaeróbia é
amplamente realizado no Brasil. “As
substanciais vantagens em relação
ao custo e simplicidade operacional
impulsionaram a adequação de tecnologia desenvolvida - dos reatores
anaeróbios de manta de lodo (reatores UASB), por meio da realização de
pesquisas. Com isso, possuímos atualmente um dos maiores parques de
reatores UASB do mundo destinados
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ao tratamento de esgotos domésticos, notadamente no Estado de Minas Gerais”, enfatiza. Ele explica ainda
que o Fórum foi realizado com base
na Revista DAE número 214 Edição temática de Novembro de 2018, composta de artigos sobre reatores UASB.
“Neste sistema, o esgoto é tratado a
partir de processos fermentativos nos
quais microrganismos anaeróbios utilizam a matéria orgânica presente no
esgoto para se desenvolverem, produzindo o lodo de esgoto e o biogás.
Com vistas a impedir a subutilização
desta tecnologia, os principais problemas, sobretudo operacionais, foram alvos de discussão nesse Fórum
Técnico”, detalha.
Para o gerente de Fiscalização Operacional, Henrique Barcelos, os pontos
abordados no evento foram diversos e
contemplaram desde propostas técnicas para melhorar o aproveitamento de biogás nos reatores, até problemas do cotidiano, como a qualidade
do material utilizado nos registros da
tubulação de amostragem do lodo
ou as formas de limpeza das calhas
de recolhimento da escuma. Dentre
os motivos para a consolidação dessa tecnologia estão o baixo custo de
implantação e operação, simplicidade operacional, baixa demanda
energética, além da possibilidade de
aproveitamento de seus subprodutos.
Como exemplo, pode-se citar o uso
do lodo em atividades agrossilvipastoris e aproveitamento energético do
biogás”, enumera.
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7º Congresso Mineiro dos Serviços
Municipais de Saneamento é
realizado em Itabirito
Representando a Arsae-MG, o Coordenador da Área Operacional Rodrigo Polizzi participou no dia 21/11 da
abertura do 7º Congresso Mineiro dos
Serviços Municipais de Saneamento,
que ocorreu na cidade de Itabirito. O
evento foi organizado pela Abes-MG
e o objetivo foi discutir a gestão eficiente nos serviços municipais de saneamento, permitindo o intercâmbio
de ideias e a discussão de boas práticas no setor.
De acordo com o coordenador, o
Congresso permitiu a troca de experiências e o diálogo com instituições
afins, visando ampliar a visibilidade da
Abes junto aos profissionais do saneamento que atuam nos sistemas municipais do interior do Estado. “Destaco
como ponto positivo a valorização da
regulação e do papel desempenhado pela Arsae-MG, que recebeu mui-
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tos elogios, entre eles o projeto Acertar, muito elogiado por membros do
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região Central, que
se interessam em conhecer o projeto
mais a fundo”, frisou.
No segundo dia de atividades, Izabel Andrade, da Câmara Técnica de
Resíduos Sólidos da Abes-MG, e Ana
Augusta Resende, representante da
Abes junto ao Comitê de Bacia Hidrográfica de Piranga, abordaram o Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos
durante uma mesa redonda. A programação seguiu com o minicurso
do associado Weber Coutinho sobre
os Sistemas Ecológicos de Drenagem
Urbana. E se encerrou com o presidente da Abes-MG, Rogério Siqueira,
destacando o papel da entidade no
esforço pela universalização do saneamento.
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Arsae-MG participa de Seminário de
Resultados do Interáguas
Samuel Barbi falou sobre a formulação do Projeto Acertar
O gerente de Informações Econômicas da Arsae-MG, Samuel Barbi, participou no dia 22 de novembro do
Seminário do Programa INTERÁGUAS
– Principais Resultados, voltado para
a segurança hídrica e integração entre as instituições do Governo Federal
com foco em municípios que têm dificuldades operacionais e menor capacidade técnica administrativa.

sultados e na regulação dos serviços
de água e de esgotamento sanitário”,
explica.

O Seminário, promovido pelo Ministério das Cidades, reuniu na capital
federal prestadores de serviços de
saneamento básico e agências reguladoras, além de técnicos dos setores
públicos e privados. O objetivo é que
as ações do Interáguas surtam efeitos
e sejam multiplicadas no país como
boas práticas. Visa ainda aumentar
a eficiência na prestação de serviços
de saneamento básico e melhorar a
aplicação de recursos públicos no setor, principalmente em regiões menos
desenvolvidas do país. A iniciativa é
fruto de um acordo do executivo federal com o Banco Mundial, que reDe acordo com o gerente, o evento sultou em importantes práticas que
se propôs a apresentar e discutir os aprimoraram e modernizaram as políresultados do INTERÁGUAS, dos quais ticas públicas na área.
se destacam o Com+Água, os Projetos de Reúso, RegulaSan e Acertar.
Na ocasião, Samuel compartilhou as
experiências na formulação da metodologia do Acertar e sobre os desafios que as agências reguladoras e
a ABAR enfrentarão para colocá-la
em prática nos próximos anos. “Foi
ressaltado que o Acertar visa o melhoVeja a íntegra do Seminário Prograria da qualidade da gestão da informa Interáguas: https://www.youtube.
mação no setor, de forma a ecoar em
com/watch?v=GdjEi35NBys&featuprogressos também na qualidade do
re=youtu.be
planejamento, monitoramento de reINÍCIO
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Em Audiência Pública, Copasa afirma que
índice de perdas de água chega a 40,2%

Com a presença de representantes
do judiciário, prestadores, munícipios e
entidades ligadas ao meio ambiente,
a Arsae-MG realizou no dia 04/12, no
Crea-MG, a sessão presencial que
debateu e recebeu contribuições
sobre o Fator de Incentivo para
Redução e Controle de Perdas (IP) da
Copasa.
“O panorama recente de Minas Gerais
marcado por crises de abastecimento
tornou o uso racional dos recursos
hídricos um tema de relevância central.
É de competência da Arsae-MG a
regulação sobre o assunto, uma vez
que as perdas de água geram custos
operacionais que não aconteceriam
caso os volumes desperdiçados
fossem menores”, explicou o diretor
geral da Agência, Gustavo Cardoso.
O diretor financeiro e operacional da
Copasa, Frederico Delfino, adiantou
que o índice de perdas atual da
empresa está em 40,2%, o que
INÍCIO

representa um aumento de dois pontos
com relação à média usada pela
Arsae-MG como referência. “Para ter
metas exequíveis é preciso trabalhar
com os números mais atualizados,
assim poderemos planejar as ações
de forma correta e trazer benefícios
para a população”.
Frederico aproveitou para elogiar o
trabalho que vem sendo realizado pela
Agência que considera avançado nas
proposições, iniciativas e discussões.
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“Acredito que a regulação está
deixando um legado para o futuro”,
disse.
Cardoso ressaltou a importância de
se diferenciar a chamada perda real
da perda aparente, já que a primeira
acontece quando o volume inicial
de água disponibilizado no sistema
de distribuição pelas operadoras é
desperdiçado durante o processo de
abastecimento. A segunda se refere
ao recurso hídrico que chega até o
consumidor final, mas não é cobrado
adequadamente tanto por problemas
técnicos na medição dos hidrômetros
quanto por fraude do usuário.
Representantes da Copasa disseram
que o grande desafio da empresa
é justamente o de identificar e
contabilizar essa água que está
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sendo consumida sem ser faturada.
De acordo com os empregados, a
Companhia investe continuamente
em trocas de hidrômetros, correção
de vazamentos, melhoria das redes
e redução de pressão, no entanto,
precisa de recursos para projetos
específicos.
Fator de Incentivo
Com o processo de Consulta Pública,
pretende-se regulamentar um IP da
Copasa a ser aplicado nos reajustes
de 2019, 2020 e 2021. Para este
ciclo tarifário, foram definidas metas
intermediárias de redução anual em
pontos percentuais que serão de 0
(zero), 0,8 e 1,2, respectivamente. Essa
meta é chamada de IPD Regulatório.
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GIO desenvolve Projeto
Mais Água & Esgoto
Conforme informado no Arsae Notícias
nº 88, a nova atividade desenvolvida
pela GIO, agora denominada “Projeto
MAIS Água & Esgoto: Monitoramento
e Avaliação de Informações dos
Serviços de Água e Esgoto”, avaliará
rotineiramente
as
informações
operacionais recebidas pela Agência
e, diante dos resultados, solicitará
esclarecimentos aos prestadores sobre
as constatações relativas à ausência
de informações, inconsistências e
mau desempenho da prestação de
serviços.
No mês de novembro os trabalhos
foram iniciados com a avaliação
das informações referentes aos 21

municípios que compõem o distrito
operacional de Frutal/Copasa. A
GIO aguarda, agora, a resposta
do prestador com os devidos
esclarecimentos, para que sejam
analisados pela equipe.
O próximo distrito operacional da
Copasa a ser avaliado será Patos de
Minas. A GIO já iniciou os trabalhos
de estudo das informações dos 13
municípios que compõem o distrito.
A planilha elaborada pela gerência
com as avaliações será disponibilizada
na pasta “Consulta Geral” para
conhecimento de todos os servidores
da agência.

3º Prêmio Inova Minas Gerais: Projeto
“ZAP Arsae” fica entre os 10 finalistas

Ganhadores foram conhecidos no dia 21 de novembro no auditório JK
O Projeto “ZAP ARSAE: uma nova forma de Silveira que compareceram à solenidade e
diálogo com o usuário” foi um dos finalistas no prestigiaram a gerente. Para ela, o Prêmio
3º Prêmio Inova Minas Gerais, que aconteceu
no dia 21/11 no Auditório JK da Cidade
Administrativa. A gerente de Regulação
Operacional Lívia Gamboge, autora da
proposta, concorreu na Modalidade
Inovação em Gestão Governamental.
A servidora não foi premiada, mas foi
saudada pelos colegas da Agência e
também pelo diretor geral da Arsae-MG
Gustavo Cardoso e pela diretora Camila
INÍCIO
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é de suma importância por incentivar os pelo contrário, simplificará e modernizará
servidores do Estado a apresentarem projetos a atuação governamental, de forma a
progressistas que buscam a simplificação

otimizar recursos e melhorar a qualidade e

dos serviços prestados pelo Governo de agilidade da resolução das demandas na
Minas e, além disso, a alcançarem resultados

Agência Reguladora. Tivemos a ousadia em

positivos para gestão pública, assim como levar adiante uma proposição ao mesmo
para a sociedade mineira. “Fui surpreendida

tempo simples, inovadora e facilitadora

ao ficar entre os 10 finalistas na categoria e como forma alternativa de comunicação e
creio que essa colocação foi em razão da de diálogo com o público usuário”, salienta.
relevância da minha proposta, bem como
pelas facilidades que dela poderão vir

Prêmio Inova

para os usuários dos serviços de água e de

De um total de 143 iniciativas e ideias válidas

esgoto regulados pela Arsae-MG”, avalia a inscritas, 36 foram classificadas para concorrer.
servidora.

Foram premiados doze projetos em duas

De acordo com a gerente, a proposta do categorias – Iniciativas Implementadas de
“Zap Arsae” não possui nenhum tipo de custo Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis
monetário, quer seja de implantação, bem -, cada uma dividida em duas modalidades:
como para a sua manutenção e que para

Inovação em Políticas Públicas e Inovação

o próximo ano a Gerência de Regulação em Gestão Governamental, sendo que os
Operacional (GRO) irá desenvolver esse

vencedores do primeiro lugar levaram R$ 5

expediente para que mais uma vez a

mil, os de segundo lugar R$ 3,5 mil e os de

Agência seja pioneira na realização de uma

terceiro lugar R$ 2 mil. O 3º Prêmio Inova

regulação eficiente. “Visto que o aplicativo Minas Gerais é uma realização do Governo
de mensagens WhatsApp é gratuito, a do Estado, por meio da Secretaria de
proposição em questão não irá gerar Planejamento e Gestão (Seplag) e com o
qualquer tipo de gasto financeiro adicional, apoio da Fundação João Pinheiro (FJP).

INÍCIO
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Diretor Geral participa de reunião da
ABAR
No dia 12/12, o diretor geral da Arsae-MG a promoção e organização do XI Congresso
Gustavo Cardoso que é vice-presidente da Brasileiro de Regulação e 5ª Expo/ABAR, em
ABAR participou da reunião da diretoria da agosto de 2019, em Maceió/AL.
Associação.
Durante o encontro, foi definido o plano
de ação para 2019, aprovada a proposta
orçamentária e os pedidos de filiação da
ARSEP (Agência Reguladora de Serviços
Públicos de Barcarena/PA), ARSER (Agência
Municipal de Regulação de Serviços
Delegados de Maceió/AL) e AGER (Agência
Reguladora dos Serviços Públicos Municipais
de Erechim/RS).
Também foi escolhida a empresa que fará

Consulta Pública sobre minuta
Esgoto será em breve
Em breve a Arsae-MG abrirá o prazo
para a Consulta Pública da Minuta de
Resolução Normativa de Esgoto, que
estabelece as condições específicas
da prestação e utilização dos serviços
públicos de esgotamento sanitário a
serem providos pelos prestadores de
serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário regulados
pela Agência.
Parte integrante da Agenda
Regulatória, a Resolução busca
normatizar os aspectos técnicos que
deverão ser cumpridos, melhorando
a qualidade da prestação do
serviço de esgotamento sanitário,
contribuindo para a promoção da
saúde pública e proteção do meio
ambiente, desde o tratamento dos
efluentes líquidos, até a sua adequada
INÍCIO

de

disposição final. “O objetivo é receber
contribuições do público externo
para o eventual aprimoramento
da nova regulamentação a ser
aplicada aos Prestadores regulados
pela Agência”, explica a gerente
de Regulação Operacional, Lívia
Gamboge. Ela reforça que cada
dispositivo redigido foi proposto com o
intuito de solucionar, especialmente,
questões já observadas pelos Agentes
Fiscalizadores nas vistorias realizadas
nos municípios e distritos do estado no
que se refere a prestação de serviço
de esgotamento sanitário.
As datas para as realizações da
Consulta e Audiência Públicas serão
definidas pela Diretoria Colegiada.
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Arsae integra Câmara Técnica do CERH
Norma aprovada prevê instrumentos de gestão,
garantindo o uso racional e múltiplo das águas
A Arsae-MG passou a integrar, desde
o dia 26 de novembro, por meio da
Gerência de Regulação Operacional
(GRO), a Câmara Técnica Institucional
Legal (CTIL) do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH), cuja pauta
foi o exame da Minuta da Deliberação
Normativa relativa a Indicadores de
Governança da Gestão das Águas,
apresentada e elaborada pelo
Instituto de Gestão das Águas (IGAM).
Na proposta da Minuta consta o
estabelecimento
das
dimensões
do monitoramento da governança
contidos no Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
de Minas Gerais (SEGRH-MG).
Como explica a gerente de Regulação
Operacional, Lívia Gamboge, essa
Norma prevê diversos instrumentos de
gestão aptos a garantir o uso racional
e múltiplo das águas, seguindo as
diretrizes previstas na Lei das Águas,
promovendo a melhoria dos corpos
de água, conciliando demanda e
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disponibilidade hídrica. “A Minuta
demostrou harmonia legal com as
atribuições do CERH em estabelecer
os princípios e preceitos relacionados à
Política Estadual de Recursos Hídricos.
E no tocante a ótica jurídica, essa
Norma atendeu aos requisitos formais
de legalidade, sendo aprovada na
sua integralidade pelos presentes”,
explica.
Segundo a gerente, a próxima reunião
do Câmara Técnica Institucional Legal
(CTIL) está marcada para ocorrer no
dia 11 de março de 2019. Ela considera
de grande importância a participação
da Arsae-MG no colegiado, uma
vez que as decisões poderão trazer
benefícios para os cidadãos. “Avalio
de suma importância a participação
da Agência na CTIL onde as decisões
são objetivas e possuem como
propósito atender as demandas do
Estado e, consequentemente, dos
cidadãos mineiros”, destaca.
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