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100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado.
Levamos saúde e qualidade de vida a 364 municípios de São Paulo.
E hoje, 141 já são beneficiados com 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado
e 100% de esgoto tratado, ou seja, são municípios 300%. Mas a Sabesp não para.
Investe constantemente em novas tecnologias e soluções ambientais para
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A partir dos anos 90 as iniciativas de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA têm se multiplicado
em todo o mundo e também no Brasil, país de imenso capital natural. As perspectivas são promissoras
quanto aos ganhos nos esforços de conservação, bem como em direção a uma mudança de percepção e
hábitos da sociedade acerca da importância dos serviços prestados pelos ecossistemas. Grandes são os
desafios na criação dos marcos regulatórios e da estrutura de governança para a implantação das iniciativas. Os fundamentos e modalidades de PSA, além de experiências exitosas na área do Saneamento,
notadamente para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos, serão alguns dos aspectos abordados na matéria “Pagamento por Serviços Ambientais – Benefícios Locais e Globais”, que, tenho certeza,
contribuirá significativamente para a difusão deste importante instrumento da política ambiental junto
à comunidade técnica da engenharia sanitária e ambiental.
Apresentamos ainda, nesta edição, os seguintes artigos técnicos:
• Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil: Uma análise pós PNSB 2008 - ênfase
na destinação final e nos resíduos orgânicos
• Benchmarking aplicado às Revisões Tarifárias do Saneamento
• Equação de chuvas para Fortaleza-CE com dados do pluviógrafo da UFC
• NMP de bactérias nitrificantes e desnitrificantes e sua relação com os parâmetros físico-químicos em
lodo ativado para remoção biológica de nitrogênio de lixiviado de aterro sanitário.
Na seção Memória trazemos uma compilação das matérias que foram publicação ao longo da história
da Revista sobre o tema do combate às perdas no sistema de distribuição de água. Um assunto que já
rendeu excelentes artigos e ainda promete muito debate em nossas páginas.
Boa leitura a todos,

Américo de Oliveira Sampaio
Editor Chefe
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Pagamento por serviços
ambientais: benefícios
locais e globais
por Célia Massako Onishi, Rosana Filomena Vazoller e Bastiaan Philip Reydon

A partir dos anos 90 as iniciativas de Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA têm se multiplicado
em todo o mundo e também no Brasil, país de imenso capital natural. As perspectivas são promissoras
quanto aos ganhos nos esforços de conservação, bem como em direção a uma mudança de percepção
da sociedade acerca da importância dos serviços prestados pelos ecossistemas. Mas grandes são os
desafios na criação dos marcos regulatórios e da estrutura de governança para a implantação das
iniciativas. Os fundamentos e modalidades de PSA, além de comentários sobre experiências exitosas
para a área do Saneamento, notadamente para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos,
serão alguns dos aspectos abordados nesta matéria.
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Muitos avanços institucionais,
políticos e legais foram observados entre as conferências mundiais sobre o Meio Ambiente
realizadas pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em Estocolmo (1972) e no Rio de Janeiro
(2012), com a inclusão da temática ambiental na agenda das
nações, instituições e cidadãos.
Apesar dos avanços, o agravamento dos problemas ambientais
persistiu, configurado atualmente
em três grandes crises globais:
mudanças climáticas, extinção de
espécies nativas, degradação e esgotamento dos recursos hídricos
(Metzger, 2007).

Foi a partir das décadas 60 e
70 que os debates sobre a dicotomia entre o crescimento econômico e a preservação ambiental
ocuparam o centro das atenções
mundiais, devido ao aumento da
degradação ambiental ocasionado pelo período de acelerada
industrialização a partir do início
do século XX. A destruição do capital natural - base sobre a qual se
erige a prosperidade econômica-,
ocorreu neste período em níveis
incomparavelmente superiores
em relação a toda a História anterior.
Segundo o relatório Avaliação
Ecossistêmica do Milênio organi-

Tabela 1 - Categorias de serviços dos ecossistemas
Categoria

Produtos ou benefícios obtidos

Abastecimento

Bens ou produtos obtidos dos ecossistemas - alimentos, água doce, madeira, fibra, outros

Regulação / Controle

Benefícios obtidos a partir de processos naturais - regulação do clima, doenças, erosão, fluxo de água e polinização
(figura 1), proteção contra os riscos naturais, outros

Cultural

Benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas
- recreação, valores espirituais, estéticos, paisagísticos, patrimônio cultural, outros

Suporte

São os serviços necessários a todas as demais categorias de Serviços ecossistêmicos (SE) - ciclagem de
nutrientes, produção primária, formação do solo

FOTO: MARGI MOSS/PROJETO BRASIL DAS ÁGUAS

Fonte: Adaptado de Millenium Ecosystem Assessment (2005)

zado pela ONU (UN, 2005; apud:
UN, 2010), nos últimos 50 anos o
homem introduziu drásticas modificações nos ecossistemas que
resultaram na perda de biodiversidade e a redução da qualidade
e quantidade de cerca de dois terços de 24 serviços ecossistêmicos.
Serviços ecossistêmicos são então
definidos neste relatório como os
benefícios que as pessoas obtêm
dos ecossistemas (um complexo
dinâmico de plantas, animais e
de comunidades de micro-organismos e do ambiente não vivo
interagindo como uma unidade
funcional), sendo agrupados em 4
principais categorias, conforme a
Tabela 1.
A redução dos ecossistemas
mostra diminuição de 35% dos
manguezais, 40% das florestas
e 50% das áreas alagadas; 80%
dos estoques de peixe e 25 %
da superfície terrestre devido
a áreas cultivadas (Fonseca,
2010). Este cenário demonstra
que os sistemas naturais estão
se aproximando dos chamados
“pontos de ruptura” ou “tipping
point”, para os quais uma perturbação adicional pode resultar
em queda abrupta e irreversível
dos benefícios proporcionados

Figura1: Serviços de polinização Espécie Meliponafasciculata

Figura 2: Formação dos rios voadores na Floresta Amazônica

Foto: Giorgio C. Venturieri

Fonte: Margi Moss – Projeto Brasil das Águas
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Figura 3: Formação e caminho dos rios voadores.
Fonte: Projeto Brasil das Águas - http://www.riosvoadores.com.br/o-projeto/riosvoadores

pelos ecossistemas. Os alertas da
ciência vão, portanto, para além
dos inevitáveis prejuízos sociais e
econômicos decorrentes do quadro apresentado, mas, principalmente, sobre a real possibilidade
do colapso dos sistemas naturais
em função do desrespeito aos limites da natureza, em termos de
sua capacidade de suporte e resiliência.
Os serviços proporcionados
pelos ecossistemas ainda não
são percebidos pela maior parcela da sociedade como essenciais para a manutenção do bem
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estar e da própria sobrevivência
dos seres humanos na Terra.
Considerando o caso brasileiro,
pouco se conhece sobre os inúmeros benefícios provisionados
pela Floresta Amazônica, além
dos tradicionais produtos de
origem florestal explorados. O
estoque de carbono armazenado da Amazônia é equivalente a uma década e meia de
emissões antropogênicas globais, tendo assim um papel
fundamental na regularização
do clima global (Soares-Filho et
al., 2006; apud: Wunder et al.,

2008). Sem dúvida, influencia
o regime de chuvas na região
centro-sul brasileira, pois parte
do vapor d’água gerado na região por meio do processo de
evapotranspiração junta-se às
correntes de ar com umidade
evaporada do oceano Atlântico,
formando os chamados “rios
voadores”, os quais percorrem
o trajeto para o Pacífico, sul e
centro-sul do Brasil, Paraguai
e Argentina (ver figuras 2 e 3).
O fenômeno seria responsável
por cerca de 70% das chuvas do
sudeste e sul do Brasil, impactando diretamente as atividades
agrícolas e a geração de energia
elétrica (Andrade, 2007; MCT,
2013).
É também na Amazônia que se
encontra a maior área contínua
prioritária para a conservação
de biodiversidade no planeta
(Turner et al., 2007; apud: Wunder et al., 2008). Neste quesito
o Brasil se distingue no cenário
mundial por ser um dos 17 países considerados megadiversos,
abrigando cerca de 20% de toda
a diversidade biológica mundial
conhecida em seu território, o
que representa um grande potencial para a nação de geração
de benefícios pelo uso sustentável desses ativos (MMA, 2013).
Embora as estimativas indiquem que apenas 2% de toda
a biodiversidade mundial são
atualmente conhecidas. Dado o
grau de magnitude desse desconhecimento, é indiscutível a
observância do princípio da precaução na formulação de políticas públicas e no processo de
tomada de decisão por todos os
setores da sociedade em prol da
conservação da biodiversidade.
Cabe destacar, nesse sentido, a
necessidade primordial de investimentos na área de C,T&I para
suprir a grande lacuna no conhe-
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cimento sobre a biodiversidade,
tanto no desenvolvimento de bases de dados em biodiversidade
- como o organizado pelo Centro
de Referência em Informação
Ambiental1 de Campinas (SP), internacionalmente reconhecido-,
como também na formação e
manutenção de coleções biológicas, essencial para a modelagem
ecológica, conforme ressalta a
Profa. Dra Vera Lúcia Imperatriz-Fonseca, uma das entrevistadas
ao final desta matéria.
Uma grande mudança na
percepção mundial sobre a importância dos serviços provisionados pela natureza ocorreu a
partir da publicação dos resultados pioneiros do economista
americano Roberto Costanza
no artigo O valor dos serviços
ecossistêmicos do mundo e do
capital natural (1997). A equipe
liderada por Costanza selecionou 17 serviços dos ecossistemas de 16 biomas no mundo,
e chegou à estimativa de que o
valor econômico dos serviços
que fluem diretamente para a
sociedade seria da ordem de
US$ 33 trilhões. Isto equivalia, à
época, 1,8 vezes o PIB mundial
de cerca de U$ 18 trilhões.
Anteriormente, destacam-se
as contribuições do economista
Nicholas Georgescu-Roegen nos
anos 70 para a formulação das
bases da linha teórica da Economia Ecológica, que estuda as
relações entre os ecossistemas
e os sistemas econômicos (Costanza, 1994). Dentre as ideias
revolucionárias
preconizadas
por Georgescu-Roegen estava a
de que a Economia seria englobada pela Ecologia, afirmando
ainda que o processo econômico

1

tenderia, no futuro, ao decrescimento. Valendo-se de princípios
da Termodinâmica, propôs a representação do sistema econômico como aberto e não isolado
da natureza, considerando não
só os recursos naturais e a energia (inputs) consumidos durante
o processo produtivo, mas também os produtos e resíduos gerados (outputs) (Cechin, 2010).
Embora severamente criticado e
pouco aceito pelo mainstream,
suas ideias sinalizavam as profundas mudanças em curso
neste campo hoje.
A atual crise ambiental está
intrinsecamente ligada à modificação nos processos de
ocupação e uso das terras e à
fragmentação de habitats nativos (Metzger, 2007). A conservação de áreas naturais é
considerada uma das medidas
prioritárias para o equacionamento desta crise, pelo estoque
de carbono que possuem e deixa
de ser emitido (Freitas e Camphora, 2009), além da proteção
à biodiversidade e aos serviços
de provisão de água e alimentos, entre outros. Corroboram
para esta tese alguns outros
fatores: o atual estágio de ineficiência ecológica dos processos
produtivos quanto ao uso de
recursos naturais e consumo de
energia, nos EUA, por exemplo,
apenas 6% do fluxo de materiais
consumido vira produto (Romeiro, 2003; In: Lustosa et al.,
2003); o tempo ainda requerido
para a ampla difusão de inovações que promovam a diminuição da pressão sobre o uso dos
recursos naturais; a impossibilidade de substituição de certos
recursos naturais e serviços

dos ecossistemas pelo capital e
progresso técnico poupador de
recursos naturais.
No entanto, a conservação
concorre com as demais atividades produtivas potencialmente
degradadoras, o que exige a
definição de políticas ambientais específicas para a indução
dos esforços de conservação ou
conversão de áreas em atividades sustentáveis.
As políticas ambientais postas
em prática internacionalmente
têm se centrado em dois tipos
de instrumentos: i) mecanismos
de regulação direta, também
conhecidos como instrumentos
de comando e controle (ICC),
na medida em que determinam
uma intervenção direta sobre a
ação dos agentes econômicos;
ii) instrumentos econômicos
(IE), que se caracterizam por
mecanismos de mercado que
afetam o cálculo de custos e benefícios do agente econômico
em relação ao meio ambiente,
influenciando suas decisões.
Os tradicionais mecanismos
de comando e controle aplicados pelo Estado têm caráter punitivo, impondo-se modificações
ao comportamento dos agentes
degradadores, o que exige um
alto dispêndio de recursos na
fiscalização do cumprimento
das obrigações. Os instrumentos econômicos, ou instrumentos de mercado, por outro lado,
procuram internalizar os custos
ambientais nas atividades econômicas como forma de influenciar os agentes responsáveis
pelo dano ambiental a modificarem o padrão de uso dos recursos naturais.
A partir dos anos 90 vários

Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA) - http://www.cria.org.br/
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mecanismos baseados no mercado surgiram para a indução
de ações conservacionistas, dentre eles, o chamado Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA)2,
que consiste na compensação
de agentes que detém algum
ativo ambiental pela sua preservação.
Para os especialistas que desenvolveram os primeiros conceitos de PSA tais instrumentos
poderiam ser mais eficientes na
conservação das florestas e trazer resultados mais rápidos se
comparados aos mecanismos
de comando e controle, quando
objetivam a criação de uma situação “ganha-ganha”, trazendo
benefícios tanto para quem garante a provisão dos serviços dos
ecossistemas como para quem os
demanda (Andrade, 2007). O modelo PSA complementa o modelo
poluidor-pagador, dando foco ao
fornecimento do serviço sob o
princípio do provedor-recebedor,
segundo o qual o usuário paga
e o conservacionista recebe. Na
figura 4 estão exemplificadas em
um esquema básico de PSA as
figuras do Comprador (Beneficiário; Governo– representando
todos os usuários da sociedade)
e do Provedor (Provedor-recebedor; por exemplo, o Agricultor).
A implantação do mecanismo
de PSA tem como pré-condições
o caráter voluntário da transação,
a identificação de que ao menos
um serviço ambiental esteja beneficiando algum agente interessado em garantir a manutenção
de tal serviço e o esclarecimento
de quem será a parte pagadora e

quem será a parte recebedora. Na
literatura sobre PSA encontram-se
definições de “serviços ambientais” as atividades realizadas pelo
homem que contribuem para a
manutenção dos benefícios provisionados pelo ambiente (Chomitz
et al., 1999; apud Wunder et al.,
2008). Há também a definição de
“serviço ambiental” como um dos
muitos serviços prestados pelos
ecossistemas (provisão de alimentos, madeira etc) e “serviços ecossistêmicos” como o conjunto dos
serviços não separáveis em partes
(Hercowitz e Whately, 2008).
Segundo Wunder et al. (2008)
as fontes de recursos são fatores
críticos na implantação de sistemas de PSA. As principais fontes
de recursos para a operacionalização de esquemas de PSA seriam
os Tributos (impostos, taxas e cobranças), os Acordos e Mercados
(para situações em que os bens
comercializados representem serviços ambientais bem definidos
como o mercado de créditos de

carbono). Na questão da gestão,
os esquemas de PSA podem ser
administrados por diversas instituições: 1) administração pública
em seus diferentes níveis (federal, estadual e municipal), sendo
a gestão de recursos financeiros
usualmente delegada a fundos em
âmbito nacional ou internacional;
2) órgãos e agências internacionais, que lideraram as experiências pioneiras em PSA e também
assumindo a gestão de fundos; 3)
terceiro setor, com forte atuação
das ONGs internacionais. Na tabela 2 estão apresentados os mecanismos de gestão das principais
fontes de recursos .
Os programas de PSA podem
ser públicos ou privados e, de
forma geral, englobam os serviços de captação de carbono,
conservação da biodiversidade,
conservação de recursos hídricos
e conservação da beleza cênica
(Wunder et al., 2008). Segundo
Landell-Mills e Porras (2002)
apud Hercowitz e Whately (2008)

Comprador
Benificiário

Governo

Unidade
Administrativa
(ex. governo local)

Intermediário
(ex. Fundo)

Política
ambiental
Provedor (ex. agricultor)

Figura 4: Exemplo de esquema básico de PSA. Fonte: Wunder et al.(2008)

O ICMS Ecológico e o IPTU Verde são modalidades que não se enquadram na definição de PSA em sentido estrito, mas são igualmente instrumentos que promovem a conservação do meio ambiente por meio de incentivos econômicos, assim como o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de
Conservação), que traz em seu bojo vários instrumentos para a preservação e conservação das Unidades de Conservação entre eles, a compensação
ambiental obrigatória nos processos de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental negativo não-mitigável. (Geluda e
Young, 2005; apud:Mattos, et al., 2009).

2
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Funções

Categoria

Exemplos
Impostos (ex: ICMS Ecológico, IPTU Verde)

Fontes e
captação de
recursos

Gestão
de recursos

Tributos

Cobrança (ex: cobrança pelo uso da água)
Taxas (ex: pagamento pelos custos de tratamento público de água e de efluentes.)

Acordos bi e multilaterais

Cooperação internacional; Parcerias nacionais/internacionais; Doações, Troca de
títulos de dívidas

Mercados

Cotas e comércio (ex. mercado CO2)

Administração
pública (Nacional,
local)

Ministério, Secretaria do MA (Estadual,
Municipal)

Fundos independentes (Nacionais ou
internacionais)

Fundos de Caixa, Fundos fiduciários,
Fundos rotativos

Órgãos e Agências
internacionais

Vários

ONG (Nacionais e
internacionais)

Vários

Tabela 2: Fontes e mecanismos de captação e gestão de recursos para PSA.
Adaptado de Wunder et al. (2008)

foram documentadas cerca de
290 iniciativas de PSA, sendo o
caso mais conhecido o Fonafifo
da Costa Rica, país que possui um
o sistema consolidado como política pública.
No Brasil, em 2012, existiam
aproximadamente 180 iniciativas de PSA de acordo com Vivan
(2012), englobando o mecanismo
REDD (Redução de Emissões Provenientes de Desmatamento e Degradação). O mecanismo foi criado
no âmbito da ONU e visa fornecer
incentivos aos países em desenvolvimento via compensações aos
governos, comunidades, empresas ou indivíduos que atuem na
conservação das florestas em pé,
modalidade para a qual o Brasil
tem muito a contribuir por meio
das áreas localizadas na região
Amazônica (Viana, 2010). Uma
das experiências mais antigas de
PSA no Brasil é do Programa de
Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar (Proambiente), implantado na região
Amazônica como política pública
no início dos anos 2000 e que
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tem servido de referência tanto
conceitual como prática para os
trabalhos atuais de PSA; prevê a
remuneração pelos serviços de
redução de desmatamento, seqüestro de carbono, redução do
risco de fogo, eliminação do uso
de agrotóxicos, troca da matriz
energética, conservação do solo,
da água e da biodiversidade (Oliveira, 2009).
Especificamente em relação aos
programas de PSA relacionados à
Água (PSA Água) foram mapeados 61 casos mundiais em 2002,
como apontado por Landell-Mills
e Porras (2002) apud Hercowitz
e Whately (2008). A experiência
de maior sucesso relatada é a de
Nova York, a qual empregou o
esquema de PSA dentro de um
amplo plano de manejo dos mananciais, com envolvimento da
população. A implantação do
plano de manejo garantiu a qualidade dos mananciais sem a necessidade de filtragem, a partir de
um investimento aproximado de
US$ 1,5 bilhão em 10 anos ao invés dos US$ 6 bilhões e mais US$

200 a 300 milhões/ano de aporte
necessários na instalação de um
sistema de tratamento de água.
O plano contemplava duas linhas
básicas de ação, a mitigação da
poluição e prevenção e redução
de potenciais cargas de contaminantes futuras. A estratégia de
longo prazo incluiu a aquisição
de terras, promoção de incentivo
aos proprietários que se dispusessem a proteger indefinidamente
suas áreas, novo marco regulatório sobre mananciais e suporte
financeiro para a promoção de
atividades econômicas locais sustentáveis. Nesse caso, o grupo de
agricultores representava um dos
elementos-chave para o sucesso
do plano e recebia incentivos e recursos financeiros pela implantação de planos de manejo e adoção
de medidas como a preservação
e recuperação de APPs. Tais iniciativas assumem importância
cada vez maior considerando que
50% da população mundial hoje
se concentram em áreas urbanas
(Aslam e Szczuka, 2012).
O desenvolvimento dos programas de PSA de base florestal
(PSA Carbono) no Brasil leva em
conta que uma das principais
causas da perda dos biomas terrestres, especialmente na floresta
Amazônica, consiste na expansão
das fronteiras da atividade agropecuária. Os setores de mudança
no uso da terra e florestas e o
da agricultura são responsáveis,
respectivamente, por 61% e 19%
das emissões de gases de efeito
estufa nacionais (Brasil, 2013);
75% das emissões nacionais são
provenientes do desmatamento
da Amazônia (Mattos et al., 2009).
Embora o desmatamento da
floresta seja um fenômeno determinado por múltiplos fatores,
dois problemas são, de forma
combinada, os principais: a especulação com terras por meio do
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próprio desmatamento- que em
alguns casos como no Estado do
Acre chega a multiplicar em 14
vezes o valor da terra, após convertida em terra produtiva para
a atividade pecuária - e a ausência de uma governança fundiária. Portanto, previamente ao
estabelecimento de um sistema
de PSA é fundamental que o Estado brasileiro assuma a efetiva
governança sobre a propriedade
da terra (regulação e titulação). A
insegurança associada à propriedade da terra continua sendo um
grande problema principalmente
na região Amazônica e afeta a implantação de programas de PSA.
Na ausência da titulação da terra
e conseqüentemente o proprietário, não há como destinar os valores referentes à operacionalização
de um PSA. Associa-se a isto o
fato de que parcela significativa
das terras da região Amazônica
(42%) seja devoluta (Shiki, 2007;
apud Reydon, 2011) e na medida
em que não são apossadas ou tituladas estão passíveis de serem
apropriadas privadamente. O PSA
da floresta pode então estimular
a posse e ocupação para a obtenção futura do benefício, gerando
conflitos pelas terras. Em relação
aos valores médios pagos por ano
como compensação ao não-desmatamento no sistema de PSA,
estes devem cobrir os custos de
oportunidade da atividade agropecuária por hectare (Reydon,
2011).

A existência de um adequado
marco regulatório é fundamental para o êxito da implantação e
manutenção de sistemas de PSA,
prevendo mecanismos para a
garantia de repasse dos recursos
aos agentes que protegem os serviços dos ecossistemas e o arranjo
institucional para a governança
dos sistemas. No Brasil havia 28
propostas legislativas sobre PSA
até maio de 2012 – entre leis, decretos e projetos de lei -, incluindo
as relacionadas à temática do
clima, conforme levantamento
de Santos et al. (2012). Dentre
as propostas está o projeto de
Lei 792/2007 em tramitação no
Congresso Nacional, que institui
a Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais (PNPSA),
que destaca o Programa Federal
de Pagamento por Serviços Ambientais (ProPSA) e estabelece
formas de controle e financiamento por meio da criação do
Fundo Federal de Pagamento por
Serviços Ambientais (FunPSA) e
do Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.
São contemplados pela proposta
diferentes tipos de serviços nas
categorias de provisão, suporte,
regulação e culturais. A operacionalização do programa prevê
o funcionamento de duas instâncias de gestão: Comitê colegiado
(gestão do programa) e Instituição bancária (gestão financeira),
conforme a figura 5. A fonte dos
recursos poderá ter origem em

fluxos da União, agentes privados
ou recursos do fundo a ser criado
(FunPSA)3, formado, entre outros,
por recursos da cadeia do petróleo (até 40% do montante que
cabe à MMA).
A novidade da proposta reside
no amplo rol de beneficiários previstos, incluindo estados e municípios, pessoas físicas ou jurídicas
de direito público ou privado e
grupo familiar ou comunitário.
É amplo também o critério de
elegibilidade dos projetos, pois
as atividades de proteção aos
ecossistemas poderão ocorrer
em áreas protegidas por lei públicas ou privadas, como APPs,
RLs, Unidades de Conservação e
Terras Indígenas, entre outros. O
acesso aos recursos do ProPSA
se dará mediante o atendimento
dos requisitos de enquadramento
em uma das prioridades definidas pelo projeto de lei4, além da
comprovação do uso ou ocupação regular do imóvel e adesão
formal por meio de assinatura
de termo específico. Estão previstos mecanismos de verificação
e monitoramento do programa e
validação/certificação quanto ao
serviço prestado, sendo esta realizada provavelmente por entidade
técnico-científica independente. A
avaliação do programa será feita
pelo órgão colegiado, decorridos
quatro anos de sua implementação.
Além das propostas legislativas
sobre PSA relacionadas predominantemente ao meio rural e

Este fundo seria “formado por: i) recursos da cadeia do petróleo (até 40% do montante que cabe à MMA); ii) dotações consignadas na Lei Orçamentária
Anual da União e em seus créditos adicionais; iii) recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades da
administração pública federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal; iv) doações realizadas por pessoas físicas ou por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas; v) empréstimos de instituições financeiras nacionais ou internacionais; vi) reversão dos saldos anuais não aplicados; e
vii) rendimentos que venham a auferir como remuneração decorrente de aplicação do seu patrimônio” (Santos et al., 2012).
4
Prioridades citadas no PL 792/2007: “i) a conservação e melhoramento dos recursos hídricos; ii) a conservação e preservação da vegetação nativa,
da vida silvestre e do ambiente natural em áreas de elevada diversidade biológica; iii) conservação, recuperação ou preservação das Unidades de
Conservação e Terras Indígenas; iv) recuperação e conservação dos solos e recomposição da cobertura vegetal de áreas degradadas, por meio do
plantio exclusivo de espécies nativas ou em sistema agroflorestal; e v) captura e retenção de carbono nos solos por meio da adoção de práticas
sustentáveis de manejo de sistemas agrícolas, agroflorestais e silvipastoris” (Santos et. al., 2012).
3
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Comitê colegiado
Gestão do programa

Instituição bancária
pública federal
Gestão dos recursos do
Fundo de PSA

Figura 5: Estrutura de governança do ProPSA. Fonte: (Santos et al., 2012)

às áreas de mata nativa, existem
estudos para a elaboração da
Política Nacional de Pagamento
por Serviços Ambientais Urbanos (Psau), que traz os conceitos
de PSA aplicados ao contexto
urbano. Os serviços ambientais
urbanos seriam definidos como
as “atividades realizadas no meio
urbano que gerem externalidades
ambientais positivas, ou minimizem externalidades ambientais
negativas, sob o ponto de vista
da gestão dos recursos naturais,
da redução de riscos ou da potencialização de serviços ecossistêmicos, e assim corrijam, mesmo que
parcialmente, falhas do mercado
relacionadas ao meio ambiente”
(IPEA, 2010). A atividade de reciclagem seria um dos exemplos
contemplados nesta proposta. O
pagamento por serviços ambientais relacionados à questão dos
resíduos sólidos está prevista no
Artigo 80, inciso VI do Decreto
no. 7.404 de 23.12.2010, que
regulamenta a Lei no 12.305, de
2.08.2010 que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Finalmente, expectativas otimistas cercam a implantação
dos sistemas de PSA, dado o seu
potencial para a indução de mudanças de atitudes dos agentes
envolvidos em direção a práticas
sustentáveis. Além disso, este instrumento confere materialidade e
operacionalidade a abstratos conceitos como “Sustentabilidade” ao
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definir claramente o bem ambiental protegido, atores e mecanismos de repasse.
No entanto, há que se ressaltar a necessidade de que tal instrumento deve ser implantado em
conjunto com outros mecanismos
de comando e controle, para que
os esforços de proteção de áreas
e serviços dos ecossistemas sejam
efetivos no longo prazo. O Zoneamento Ecológico Econômico
(ZEE), que eleva o custo de oportunidade da não-preservação em
determinadas áreas seria um desses complementos. Outras ações
envolvendo esforços para o aumento da produtividade também
devem ser implementadas para
evitar os chamados “vazamentos”
(leakage) do desmatamento para
outras áreas, ou seja, o proprietário reserva uma área preservada
para recebimento do PSA e outra
para manter a atividade pecuária,
sem a necessidade de preservação (Andrade, 2007).
Há críticas também quanto aos
riscos de que os sistemas de PSA
envolvendo o desmatamento evitado se transformem em mero
mecanismo de transferência de
renda, sem que os recursos entrem na economia como investimento no sistema produtivo,
ocasionando um efeito perverso
ao desenvolvimento econômico
local (Costa, 2007; apud Mattos et
al., 2009). É necessário, portanto,
que a política nacional de serviços

ambientais esteja atrelada à política nacional de meio ambiente,
dentro de um plano macro de desenvolvimento para a nação (Mattos e Hercowitz, 2009).
A Revista DAE procurou a
opinião de representantes dos
setores da Academia, Público/
Legislativo e Terceiro Setor que
estão relacionados à temática
do Pagamento por Serviços Ambientais, dada as suas múltiplas
facetas e por estar ainda em fase
de consolidação, inclusive conceitual, no mundo todo.
Foram entrevistados a Profa.
Dra. Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, Bióloga, professora da Universidade de São Paulo (USP) e
coordenadora do Grupo de Pesquisa Serviços de Ecossistemas do
Instituto de Estudos Avançados
da USP (IEA-USP), que destaca
o papel fundamental da Educação para suprir as lacunas no
conhecimento acerca do tema
dos serviços dos ecossistemas,
especialmente quanto ao cumprimento das Metas de Aichi pelos
países signatários da Convenção
da Biodiversidade (CDB), pelas
quais se definem caminhos para
garantir a proteção à biodiversidade (Brasil, 2010); o Deputado
Arnaldo Jardim como relator do
Projeto de Lei 792/2007 aborda
os desafios para garantir um processo participativo para que a lei
seja efetivamente internalizada
pela sociedade; Carlos Krieck, Biólogo e Assessor para Serviços Ambientais e Biodiversidade do Vitae
Civilis Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz, que
traz o balanço da atual situação
de implantação de programas de
PSA no Brasil e no mundo, a partir da análise dos resultados do IV
Congresso Internacional de Pagamentos Por Serviços Ambientais
realizada no Brasil em novembro
de 2012.
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Entrevistas
Vera Lúcia Imperatriz-Fonseca

1. Segundo o economista indiano Pavan Sukhdev, coordenador do estudo The
Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB), o cenário
de “invisibilidade” econômica
da natureza seria uma das
causas da desvalorização e
destruição do capital natural.
Os estudos de valoração dos
serviços ambientais têm contribuído para mudanças nesse
sentido?
O conceito dos serviços de
ecossistemas surgiu nos anos
80, quando os ecólogos chamaram a atenção para natureza
dos recursos naturais, insubstituíveis, e que precisavam ser
usados com cuidados pela crescente população humana. No
início da década de 90 surge o
conceito de capital natural e
logo em seguida a necessidade
de uma valoração global dos
recursos naturais (Costanza et
al, 1997). Nesta ocasião, a demanda de um maior conhecimento ecológico sobre o manejo
dos recursos naturais e o que

14

Revista DAE

significam no modelo da economia ambiental incentivaram
o desenvolvimento de uma ciência integradora e análises de
custo benefício. Nos anos 2000,
o Millennium Ecosystem Assessment evidenciou um panorama
global de perda de biodiversidade e da importância dos serviços ecossistêmicos como o
ponto de atuação que transmitia
valores científicos de modo objetivo aos tomadores de decisão.
O crescimento rápido da população e externalidades como as
alterações globais contribuíram
para que esta abordagem fosse
aceita.
Avaliações globais do estado
de comprometimento dos recursos naturais foram apresentadas
em 2009 e no ano Internacional
da Biodiversidade, 2010. Em
2012 foi criado pela ONU o IPBES, que é o Painel Internacional de Biodiversidade e serviços
de ecossistemas, e que deverá
funcionar como o IPCC. O pagamento pelos serviços ambientais foi abordado de dois modos
diferentes no início da utilização
deste conceito.
A abordagem da economia
ambiental para o pagamento
destes serviços tentou moldar
os serviços ecossistêmicos no
modelo do Mercado, com ênfase
na eficiência.
A abordagem da economia
ecológica tentou moldar as instituições econômicas às características físicas dos serviços
dos ecossistemas, priorizando
a sustentabilidade ecológica e a
distribuição justa e requerendo
uma abordagem multidiscipli-

nar (Farley & Costanza, 2010).
A Declaração de Heredia sobre
os pagamentos dos serviços dos
ecossistemas recomendou as diretrizes a serem utilizadas para
esta finalidade. De um modo
geral, entretanto, os conceitos de capital natural, serviços
ecossistêmicos, biodiversidade
e pagamento por estes serviços
não são conhecidos pela maior
parte da população brasileira.
O grande dilema entre a distribuição de áreas para a conservação ambiental e a agricultura
no Brasil ilustram bem este problema.
Convém lembrar também que
cerca de 2 bilhões de pessoas,
da população atual de 7 bilhões
de habitantes da Terra, vivem
exclusivamente da exploração
destes recursos, que são finitos.

2. Os mecanismos de pagamento por serviços ambientais
seriam instrumentos eficazes
para a reversão do agravamento da crise ambiental?
Seriam instrumentos eficazes.
A valoração recente dos serviços da polinização e sua importância econômica (em média
10% do valor do rendimento
das culturas globais) têm promovido estudos mais profundos
e metanálises necessárias para
a tomada de decisão na questão da segurança alimentar, por
exemplo.
A conscientização de que a
perda da biodiversidade é irreparável também do ponto de
vista econômico e dos problemas causados pela utilização
excessiva dos serviços ecossisnº192
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têmicos no antropoceno5 é fundamental para as formulações
de políticas públicas.

3. Do ponto de vista científico
quais seriam os atuais avanços
e lacunas no conhecimento
relacionado aos serviços dos
ecossistemas?
Os avanços são relacionados à
discussão do tema em algumas
áreas políticas e empresariais,
mas ainda de modo muito tímido considerando-se o quadro
global.
Lacunas:
• Planejamento ambiental e a
gestão baseada nos serviços dos
ecossistemas, que já ocorre em
países como a Grã Bretanha, é
um modelo muito bom.
• Precisamos trabalhar mais
com os conceitos de resiliência

dos ecossistemas, (ou seja, não
permitir que a degradação seja
tão grande que o ecossistema
não possa voltar ao estado original cessada a perturbação),
também nas decisões políticas.
• Uma grande lacuna vem com
a falta de conhecimento sobre
biodiversidade de grande parte
do país, e da falta de incentivo
para a formação e implementação de coleções biológicas
regionais e digitalização dos
acervos existentes, incompatível com a importância do país
megadiverso. A modelagem ecológica é uma ferramenta eficaz,
mas necessita do livre acesso
aos acervos das coleções biológicas, inexistentes para grande
parte dos nossos ecossistemas.
• Não temos no Brasil políticas
públicas e dotação orçamentária

para enfrentar as consequências
ambientais e sociais do aquecimento global, que já pode ser
constatado em todo país, e clama
por projetos de restauração.
• Educação em todos os níveis
sobre os conceitos de biodiversidade e aplicação das metas de
Aichi6.

................................................................
Vera Lúcia Imperatriz Fonseca
é Bióloga, professora da Universidade de São Paulo (USP), coordenadora do Grupo de Pesquisa
Serviços de Ecossistemas do
Instituto de Estudos Avançados
da USP (IEA-USP) e professora
visitante sênior da CAPES na
Universidade Federal Rural do
Semi-Árido (UFERSA), no Rio
Grande do Norte (RN).

Arnaldo Jardim

1. Qual é o atual estágio de tramitação do PL e os principais de-

safios para a sua implantação?
Na organização do Projeto de lei
nº 792/2007 sobre Pagamento
por Serviços Ambientais (PSA),
procuramos que o processo seja o
mais interativo possível. Quando
se faz uma legislação e essa fica
artificial, passa a haver uma dificuldade imensa de fazer com que
seja cumprida.
Uma legislação não pode ser
somente um retrato da realidade,
porque ela vira conservadora, e
não pode ser só a nossa Utopia,
porque ela se torna irrealizável.
O desafio do legislador é sempre
achar um ponto de equilíbrio para

ir além, sinalizar mudanças culturais, comportamentais, mas de
uma forma em que se tenha claro
também o caminho a percorrer.
Nós temos um problema na nossa
legislação ambiental, ela é mandatária, mas em muitas vezes não
estabelece os instrumentos necessários. Voltarei a uma experiência
recente sobre a Política Nacional
de Resíduos. O projeto estava
parado há 19 anos e muitos tentaram aprová-la, sem sucesso.
Nós conseguimos a aprovação ao
transformar o que era divergência
em consenso. Construído à custa
de muita conversa, de muito apro-

Antropoceno - Definição proposta pelos cientistas para classificar o atual momento do planeta como uma nova época geológica moldada pelo ser humano, caracterizada pelas mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, a erosão dos solos e as ameaças à biodiversidade
Fonte: http://www.iea.usp.br/iea/boletim/contato168.html
6
As Metas de Aichi foram estabelecidas na COP 10 da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) em 2010 pelos 193 países-membros, na cidade de
Nagoya, capital da província de Aichi, Japão. Fonte: http://www.mma.gov.br/informma/item/8605-o-conabio-e-as-metas-de-aichi
5
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fundamento, de um trabalho de
despartidarização do debate em
direção a uma política pública estável que tinha que transcender o
governo e gerar orientações perenes. Faltou alguma coisa? Faltou.
Faltaram instrumentos econômicos, incentivos tributários, fiscais, que estão colocados de uma
forma genérica na lei, sem propor
diretamente os mecanismos, tão
afirmativo quanto desejaria, mas
na negociação não conseguimos
fazer prevalecer. Esta experiência
conduz à questão do PSA.
Após todos esses desafios da
nova legislação, e particularmente
da polêmica em torno da questão
do Código Florestal, fica claro que
precisamos de instrumentos que
compensem, que premiem, que
reconheçam diferentes expressões, mas que dizem a mesma
coisa: você tem que saudar, valorar e pagar por quem presta Serviços Ambientais.
A respeito do PSA, o processo
de formulação da legislação é
muito estimulante, é inédito porque constrói novos conceitos ou
faz reorientar conceitos antigos. A
tramitação na Câmara já tem um
certo tempo e essas mudanças de
relatores que ocorreram foram
mudanças positivas, porque, num
determinado instante, passou
na Comissão do Meio Ambiente.
Depois passamos na Comissão
da Agricultura e se conseguiu se
construir um consenso lá. Atualmente a PL 792/2007 está na
Comissão de Finanças e Tributação, onde fui designado relator da
matéria.
Demos um passo importante
recentemente, no dia 02 de abril
realizamos uma audiência pública
no âmbito da Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional
sobre Mudanças Climáticas. Pude
destacar que o PSA insere-se entre os instrumentos de valoração
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econômica da biodiversidade e
de desenvolvimento da chamada
economia verde. Sem dúvida, é
uma estratégia complementar à
legislação de comando e controle,
de estímulo à implantação das
ações de conservação.Além disso,
o PSA incorpora o princípio do
“protetor-recebedor”, ou seja, os
que promovem ações direcionadas à conservação, em especial as
atividades de restauração de ecossistemas degradados, devem ser
ressarcidos financeiramente por
essa atividade.As experiências de
pagamento por serviços ambientais, vêm sendo desenvolvidas
pela ANA (Agência Nacional de
Águas) em bacias críticas em relação à disponibilidade de recursos
hídricos, em cidades localizadas
nos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Espírito Santo, Rio
e Janeiro e Santa Catarina.
A matéria é complexa e, no
plano nacional, constitui um vácuo legislativo no Brasil e tem

exigido intensos debates no Congresso Nacional, bem como no
âmbito da Sociedade Civil Organizada.Portanto, trabalhamos
para a aprovação da nova lei, que
será um grande avanço na gestão ambiental brasileira, pois se
leis ambientais punem aqueles
que degradam o meio ambiente,
enquanto que a política de PSA
incentiva positivamente a adoção de comportamentos ambientalmente adequados e beneficia
quem promove a conservação e
respeita os direitos das gerações
futuras.

.........................................................................
Arnaldo Jardim. Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da USP.
Deputado Federal pelo PPS e relator do Projeto de Lei 792/2007
em tramitação no Congresso Nacional, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços
Ambientais (PNPSA).

Carlos Augusto Krieck

1. Quais foram as principais
sínteses e conclusões resultantes do IV Congresso Internacional de Pagamentos Por Serviços
Ambientais realizado em 2012

quanto ao atual cenário da implantação de programas de PSA
no Brasil e no mundo?
O IV Congresso Internacional
de Pagamento por Serviços Ambientais teve como tema principal “Avaliação de Impacto e
Monitoramento Socioeconômico
Ambiental” buscando discutir
principalmente os resultados das
iniciativas de PSA em andamento
e suas lições aprendidas. No Brasil percebe-se um aumento significativo no interesse pelo tema
PSA e isso é refletido no grande
aumento do número de iniciativas
em todas as regiões do Brasil. Os
primeiros projetos de PSA implantados no Brasil tiveram seu início
nº192
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em 2005 e 2006, com a criação
dos projetos: Oásis – São Paulo
(São Paulo-SP), Conservador das
Águas (Extrema-MG) e Ecocrédito
(Montes Claros-MG). A partir da
implantação dessas 3 iniciativas
em campo com os primeiros pagamentos, muitos outros projetos
foram sendo criados. Esse crescimento é comprovado pelo estudo liderado pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA) através
do Diálogo Setorial Brasil-União
Européia sobre PSA onde foram
registrados em 2012 aproximadamente 180 iniciativas que se
denominam PSA em todo o país.
Porém, apesar do interesse pelo
tema e aumento do número de
projetos no Brasil, os debates
durante o congresso mostram
que são poucos os projetos que
estão na etapa de implantação,
ou seja, com os contratos e pagamentos em andamento e esses,
tem dificuldades de sistematizar
seus resultados e monitorar seus
impactos. Mas isso não deve ser
visto de maneira negativa, pelo
contrário, é um processo natural
de aprendizado e que para se fortalecer e ganhar escala, depende
da criação de políticas públicas e
engajamento dos usuários-pagadores dos serviços ambientais.
Em outros países da América
Latina, como Costa Rica e México, por exemplo, essas dificuldades iniciais já foram superadas
e seus Programas Federais e Estaduais estão sendo ampliados
e expandidos. Mas isso só está
sendo possível, graças ao processo transparente de monitoramento dos resultados e avaliação

dos impactos ambientais, sociais
e econômicos dos programas,
demonstrando para toda a sociedade que o investimento realizado
em PSA tem retorno substancial
para a população. Nesses casos,
os serviços ambientais não são
vistos como algo abstrato e de
responsabilidade apenas de pesquisadores e ambientalistas, mas
sim, como algo essencial para a
manutenção e melhoria da qualidade de vida de todos.

2. Como a questão da “Adicionalidade”7 tem sido abordada nas discussões acerca da
implantação dos programas de
PSA?
A adicionalidade tem sido motivo de profundos debates entre
os diversos setores da sociedade
no Brasil não só pela questão
conceitual e metodológica do
PSA, mas também por conta das
últimas alterações no Código Florestal brasileiro e do trâmite do
PL 792/2007 que institui a Política Nacional de PSA. O ponto
de entrave nessa discussão é que
quando discutimos PSA de maneira geral, estamos falando de
diferentes serviços ambientais
como água, carbono, biodiversidade, beleza cênica, dentre outros, que tem suas especificidades
e que algumas vezes, precisam
ser discutidos de forma separada,
incluindo a questão de adicionalidade.
Esse conceito surge com os
projetos de carbono fomentados
pelo Protocolo de Kyoto, sendo
a adicionalidade pré-requisito
básico para que um projeto seja

levado adiante. Mas aqui estamos
falando de projetos de grande
escala que terão créditos de carbono negociados na bolsa de
valores, de interesse de grandes
empresas e dos governos de diversos países do mundo. Isso é
muito diferente de um projeto de
PSA com foco em pequenos e médios proprietários rurais de uma
ou duas bacias hidrográficas, que
é a maioria dos casos hoje no
Brasil. Além de considerarmos
a questão de escala nessa discussão sobre adicionalidade, há
de ser considerados também os
diferentes serviços negociados.
Quando falamos de PSA-Água,
por exemplo, a adicionalidade
tem um sentido, enquanto que se
estivermos discutindo um PSA-Biodiversidade a adicionalidade
pode ter outro significado/interpretação totalmente diferente. Se
uma determinada prefeitura ou
organização não-governamental
identifica uma bacia hidrográfica
potencial para implementação de
um PSA com o objetivo de manter
as florestas já existentes para conservar a biodiversidade existente
e evitar o carreamento de sedimentos para um córrego, rio ou
nascente, não necessariamente
deve ser comprovada adicionalidade, mas sim, a manutenção da
área fornecedora de serviços ambientais. Nesses casos, a recuperação de áreas degradadas (que
aqui são minoria) é algo que é
desejável, mas não essencial a implantação do projeto. Além disso,
estamos falando de um espaço
de tempo determinado. Projetos
de PSA utilizam contratos de 1

Adicionalidade –“Critério estabelecido pelo artigo 12 do Protocolo de Quioto, ao qual estão submetidos os projetos desenvolvidos através do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Sob este critério, uma atividade deve, comprovadamente, resultar na redução de emissões de Gases
de Efeito Estufa ou no aumento de remoções de CO2 de forma adicional ao que ocorreria na ausência de uma atividade de projeto. Tal critério
tem como objetivo avaliar se a atividade proporciona uma redução real, mensurável e de longo prazo para a mitigação das mudanças climáticas”.
Fonte: http://www.ipam.org.br/saiba-mais/glossariotermo/Adicionalidade/2

7
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a 30 anos, sendo que a maioria
está utilizando contratos de 4 a
5 anos. Como comprovar adicionalidade em um espaço de tempo
tão curto?
E aqui neste ponto entramos
num ponto importantíssimo da
discussão. Se adicionalidade é
algo considerado como pré-requisito, os principais proprietários rurais a serem contratados
em um determinado projeto
serão os que desmataram e não
cumpriram a lei florestal até
hoje, enquanto que os proprietários rurais que cumpriram a lei
e que muitas vezes fizeram mais
do que a lei exigia, são desconsiderados ou deixados de lado,
gerando incentivos perversos.
Em uma visita ao projeto Oásis-Apucarana (Apucarana-PR) um
proprietário rural falou: “até hoje
só se via incentivos, acesso a
crédito e projetos, para aqueles
que desmataram e precisavam
recuperar suas áreas. Com o PSA
finalmente eu que sempre protegi a floresta e minhas nascentes sou premiado e reconhecido”.
Esse proprietário é modelo no
projeto e um dos que recebe o
maior pagamento pelos serviços
ambientais prestados.
Com isso, acreditamos que
cada caso deve ser tratado com
cuidado e que o conceito de adicionalidade deve ser considerado
com cautela nos projetos de PSA.
Dificilmente teremos uma regra
geral para todos os projetos, mas
acreditamos que no Brasil hoje já
existem diversos cases de sucesso
que devem servir de exemplo para
os projetos que estão na sua fase
de planejamento e que um dos
pontos fundamentais nessa fase
de planejamento é proporcionar
a participação de todos principalmente dos menos favorecidos
economicamente e socialmente,
acreditando ainda, que a premia-
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ção ou pagamentos pelos serviços ambientas prestados, podem
se dar através de compensações e
acesso a serviços de interesse da
comunidade envolvida.
3. Os PSA são, por definição,
voluntários. Há algum fundamento na preocupação manifestada por alguns setores da
sociedade (usuários dos serviços
ambientais) de que se tornem
obrigatórios?
Essa é uma preocupação unicamente do setor privado, com
medo que o PSA se torne mais um
“imposto” a pagar. Nesse sentido,
acreditamos que empresas de
energia e eletricidade, por exemplo, devem sim reconhecer os
produtores rurais que fornecem
a matéria-prima ou serviço que
essas empresas utilizam ou revendem. Hoje, por exemplo, uma
empresa como a Sabesp retira a
água para tratamento e abastecimento da população de graça.
Além disso, esse trabalho com os
proprietários rurais através do
PSA, pode ser um investimento
estratégico para a empresa, que
além de ganhar aliados, terá uma
quantidade e qualidade de água
disponível muito melhor do que
inicialmente. É um investimento
no seu próprio negócio e não
mais um imposto. Isso só é realidade se o pagador for de outra
região e, de fato, não tiver nada
a ver com a área do projeto. Um
case que exemplifica isso, é o da
Saneatins que abastece Palmas
(TO). Os dados de monitoramento
deles indicam que nos últimos 20
anos eles perderam aproximadamente 80% do volume de água
na sua área de captação, basicamente devido ao desmatamento e
ocupação irregular das beiradas
de rio para agricultura de subsistência. Realizaram estudo e para
captar água do lago existente na
cidade sairia muito mais caro do

que realizar um trabalho de PSA
com esses proprietários da bacia
que eles utilizam para captação,
através de um PSA.
4. Há especialistas que avaliam os mecanismos de PSA
como soluções temporárias
para a preservação dos ecossistemas e dos seus serviços. Qual
é a sua opinião?
Os últimos estudos e publicações referentes a projetos já estabelecidos na América Latina e no
Brasil evidenciam alguns pontos
importantes a serem considerados nessa questão. O primeiro
ponto e a chave para o sucesso
de um PSA é a simplicidade no
seu planejamento e execução.
Isso significa que todas as fases
do projeto devem estar muito
bem embasadas, mas que devem
primar pela simplicidade na metodologia de campo e monitoramento, não só para reduzir custos
de transação, mas também para
que os proprietários envolvidos
possam entender claramente o
que está sendo negociado, por
quanto está sendo negociado e
como isso será monitorado durante todo o projeto. Além de
evitar altos custos com consultores e infinitas horas de campo na
fase de diagnóstico, engaja o proprietário contratado que se sente
parte do projeto e não apenas um
recebedor de uma bolsa ou auxílio do governo.
Outro ponto importante é ter
muito claro qual o objetivo da
iniciativa de PSA que está sendo
iniciada. Para que o PSA tenha
resultados concretos é importante ter clareza de qual é o problema que queremos resolver e
o que queremos mudar. Esse é
um dos pontos fracos dos projetos que conhecemos no Brasil.
A grande maioria dos projetos
surgem de uma ou mais entidades que planejam todo o projeto
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e chegam para os proprietários
rurais e/ou comunidades tradicionais com o projeto praticamente pronto apresentando o
PSA como uma alternativa para
esses atores. Porém, na maioria
das vezes, salvo raras exceções,
esses atores não são envolvidos
na parte fundamental do projeto
que é o seu planejamento, para
contribuir na tomada de decisão
da estratégia a ser adotada e na
metodologia geral do projeto.
Isso é uma prática básica nos
PSAs comunitários do Peru, Venezuela, Costa Rica, México e Bolívia, mas muito pouco praticado
no Brasil. O Programa Bolsa
Floresta da Fundação Amazonas
Sustentável (FAS) e o Projeto de
Carbono com a comunidade indígena Suruí, são experiências
que consideram o planejamento
participativo na sua metodologia
e que alcançaram excelentes resultados nesse sentido.
Por fim e o mais importante, é

necessário ter clareza de que o
PSA não é a solução para tudo
e que não se aplica em todos os
lugares e situações. Há casos em
que o PSA não contribuirá para a
solução do problema, pelo contrário, se implantado ele pode
agravar um problema já existente, resultando em maiores
desmatamentos e degradação
socioambiental. Nesse sentido,
também é importante ter clareza
de que em determinadas situações o PSA é algo imediato e de
curto prazo, para frear uma prática predatória, enquanto que
em outras situações o PSA deve
ser planejado em médio e longo
prazo, fortalecendo a relação entre usuário-pagador e provedor-recebedor.
De qualquer maneira, o PSA tem
se mostrado como uma excelente
ferramenta de gestão territorial,
agregando aliados e abrindo o
diálogo entre diferentes setores
da sociedade. Por se tratar de

uma ferramenta multidisciplinar,
talvez seja ela o princípio do caminho para um desenvolvimento
sustentável viável que aproxima
a população urbana da rural e
comunidades tradicionais, pela
relação que os serviços ambientais criam entre esses atores.
Nesse sentido, o pagamento em
dinheiro não se torna a principal
estrutura do esquema, mas sim, a
relação entre os atores e o reconhecimento de boas práticas que
favorecem a toda a sociedade.
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Resumo
Este artigo apresenta uma análise do diagnóstico da gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no
Brasil focando a destinação final e os resíduos orgânicos. A elaboração se deu, principalmente, a partir
das informações contidas na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) e no Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento (SNIS). Os resultados apontam que, em 2008, somente 1,6% dos
resíduos eram encaminhados à compostagem e 60% dos RSU eram destinados para aterros sanitários.
No entanto, 86% dos municípios realizavam a disposição em lixões e aterros controlados. A partir deste
diagnóstico infere-se que é necessário incentivar a implantação de novas unidades de compostagem
e os programas devem levar em consideração a separação dos resíduos orgânicos na fonte. Para se
alcançar a meta da erradicação dos lixões (Lei 12.305/2010), a formação de consórcios públicos surge
como alternativa para os municípios, principalmente para os de pequeno porte.
Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos, compostagem, disposição final.
Abstract
This paper evaluates the performance of Municipal Solid Waste (MSW) management in Brazil. We focus on
composting and on solid waste final disposal. The evaluation is mainly based on the “Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico” and on the “Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento”. In 2008, only 1.6% of
organic waste was sent for composting plants and 60% of MSW were disposed in landfills, but 86% of municipalities sent their waste to dumps or controlled landfills. For composting, it is important to develop more
plants. In order to guarantee composting programs and, projects ´effectiveness, they must take into account
the separation of organic waste at source, institutional arrangements, legislation and consumer market. Consortia to dispose waste, mainly for small cities, could be a solution to achieve the goal of dumps eradication.

Key-words: Municipal solid waste, composting, final disposal.
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Introdução

Este artigo apresenta um diagnóstico da gestão
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), discutindo
os principais desafios que se colocam para o
aprimoramento dessa gestão no país. A pesquisa
original que deu origem a este artigo foi realizada dentro do projeto “Diagnóstico da situação
atual dos resíduos sólidos no Brasil – apoio técnico para a elaboração da proposta preliminar do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos” (Chamada
Pública Simplificada IPEA/PNPD Nº 016/2011).
No que diz respeito ao tratamento de resíduos,
apesar da massa de resíduos sólidos apresentar
elevado percentual de resíduos orgânicos, observa-se que as experiências de compostagem no
Brasil são ainda incipientes. O resíduo orgânico,
por não ser coletado separadamente, acaba sendo
encaminhado para disposição final juntamente
com os resíduos perigosos e com os secos que deixaram de ser coletados seletivamente (Massukado,
2008). Quanto à disposição final dos resíduos algumas cidades brasileiras a fazem em lixões a céu
aberto ou em aterros controlados que por não serem formas adequadas de disposição, acarretam
problemas ambientais e de saúde pública.
Neste artigo são adotadas as definições da Lei
12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. De acordo com essa Lei, a destinação final ambientalmente adequada é definida
como “a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes
do SISNAMA, do SNVS e do Suasa1 , entre elas
a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos
à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos” (Brasil, 2010).
A Lei também diferencia resíduo sólido e rejeito, sendo o primeiro definido como “material,
substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou
se está obrigado a proceder, nos estados sólido
ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para
isso soluções técnica ou economicamente invi-

áveis em face da melhor tecnologia disponível”.
Os rejeitos são aqueles “resíduos sólidos que,
depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,
não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada”. Considerando essas definições tem-se que somente
o que for rejeito deve ir para a disposição final
ambientalmente adequada e os demais resíduos
devem ser encaminhados para outras formas de
destinação final (reciclagem, compostagem, incineração, etc).

Metodologia

O trabalho foi elaborado a partir das informações contidas na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), utilizando o Banco
Multidimensional Estatístico (BME), e no Sistema
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS).
Cabe destacar que o universo pesquisado em cada
uma dessas pesquisas é diferente e a metodologia
de cada uma parte de objetivos distintos, gerando
ao final, informações por vezes desencontradas.
O presente diagnóstico de RSU é analisado sob
três universos – o primeiro considera o país como
unidade de análise; o segundo trabalha com as
cinco regiões brasileiras e o último considera o
porte do município, definido em função da população. Nesse caso, foram considerados como municípios de pequeno porte aqueles que possuíam
população total menor que 100 mil habitantes;
municípios de médio porte aqueles com mais de
100 mil e menos que 1 milhão de habitantes, e
por fim, municípios de grande porte aqueles com
população acima de 1 milhão de habitantes.
Com relação à destinação final é importante
destacar que no estudo da quantidade de resíduos destinados foi necessário adequar os valores apresentados na Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico (2000 e 2008). Isso se deve
ao fato de que a quantidade total coletada não
coincidia com a quantidade total destinada. A
hipótese mais plausível encontrada foi a de que
poderia haver duplicidade nos valores informados pelos municípios e entidades prestadoras de
serviço em relação à quantidade de resíduos destinada ao próprio município e aquela destinada
para outro município.

1- SISNAMA: Sistema Nacional de Meio Ambiente; SNVS: Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Suasa: Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária.
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Resultados e discussões

encaminhada para algum tipo de destino final.
Quanto à distribuição por estrato populacional
somente os municípios de grande porte apresentaram redução significativa do total de resíduos
encaminhados para um destino final2.
Tanto na PNSB 2000 quanto na PNSB 2008 observa-se que, mais de 90%, em massa, dos resíduos
são destinados para a disposição final em aterros
sanitários, aterros controlados e lixões, sendo os
10% restantes distribuídos entre unidades de
compostagem, unidades de triagem e reciclagem,
unidades de incineração, vazadouros em áreas alagadas e outros destinos, como mostra a Tabela 2.

Destinação final
Considerou-se neste trabalho somente a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para
destino final no próprio município. Na Tabela 1 é
apresentada a quantidade diária de RSU encaminhados para a destinação final.
Em uma análise geral, a quantidade de resíduos encaminhados para destinação final aumentou, em média, 35% em um intervalo de oito
anos. Com relação à distribuição por região, todas apresentaram aumento na quantidade total

Unidade de análise

Quantidade de resíduos encaminhados para
destinação final (t/dia)

Quantidade de resíduos destinados por
habitante urbano (kg/hab.dia)

2000

2008

2000

2008

Brasil

140.080

188.815

1,0

1,2

Municípios pequenos

53.035

81.209

1,0

1,3

Municípios médios

46.249

79.306

0,9

1,4

Municípios grandes

40.796

28.300

1,2

0,7

Norte

10.929

14.229

1,2

1,3

Nordeste

33.876

55.723

1,0

1,4

Sudeste

67.656

84.227

1,0

1,1

Sul

16.893

21.929

0,8

0,9

Centro-Oeste

10.725

12.706

1,1

1,0

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2002, 2010)

Tabela 1- Quantidade diária de RSU encaminhados para destinação final, em 2000 e 2008

Destino Final

2000

2008

Quantidade (t/dia)

%

Quantidade (t/dia)

%

Aterro sanitário

49.615

35,4

110.044

58,3

Aterro controlado

33.854

24,2

36.673

19,4

Vazadouros a céu aberto (Lixão)

45.485

32,5

37.361

19,8

Unidade de compostagem

6.364

4,5

1.519

0,8

Unidade de triagem para reciclagem

2.158

1,5

2.592

1,4

Unidade de incineração

483

0,3

65

<0,1

Vazadouro em áreas alagáveis

228

0,2

35

<0,1

Locais não fixos

877

0,6

N/D

Outra unidade

1.015

0,7

525

Total

140.080

0,3

188.815

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2002, 2010) | N/D: não disponível. Na PNSB 2008 não se utilizou essa opção como destino final

Tabela 2- Quantidade diária de RSU encaminhados para diferentes formas de destinação final, para os anos 2000 e 2008
2- A hipótese é de que nos grandes municípios ocorreu o encerramento de alguns aterros sanitários e a não implantação de novos no próprio município, sendo os resíduos encaminhados para aterros sanitários de outros municípios.
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Compostagem
A Lei 12.305/2010 em seu Art 3º, inciso VII
considera a compostagem como uma forma de
destinação final ambientalmente adequada de
resíduos (Brasil, 2010). A Tabela 4 apresenta a
situação das unidades de compostagem nos anos
2000 e 2008.
Observa-se que, apesar do aumento do número
de municípios com unidades de compostagem, a

Na Tabela 3 é apresentada a quantidade de municípios de acordo com o tipo de disposição final
para os RSU.
Analisando a Tabela 3 observa-se que, nesse
intervalo de tempo, praticamente dobrou o número de municípios que destinavam seus resíduos em aterro sanitário, apesar da disposição
final em lixões ainda ser realidade em 50% dos
municípios brasileiros.

Número de municípios

Destino Final

Percentual de municípios*

2000

2008

2000

2008

810

1.540

14,5

27,7

Aterro Controlado

1.074

1.254

19,3

22,5

Vazadouros a céu aberto (Lixão)

3.763

2.810

54,61

50,5

Unidade de compostagem

157

211

2,8

3,8

Unidade de triagem para reciclagem

248

643

4,5

11,6

Unidade de incineração

176

134

3,2

0,6

Vazadouro em áreas alagáveis

33

14

0,6

0,3

Locais não fixos

109

N/D

2

N/D

Outra unidade

43

134

0,8

2,4

5.565

5.565

Aterro sanitário

Total de municípios
Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2002, 2010)

* A soma das porcentagens é maior que 100%, pois um mesmo município pode ter mais de uma forma de destinação final para seus resíduos.

Tabela 3- Destinação final de RSU por número de municípios, em 2000 e 2008

Unidade de análise

Número de municípios com unidades de compostagem no próprio município

Quantidade de resíduos encaminhados
para unidades de compostagem no
próprio município (t/dia)

2000

2008

2000

2008

Brasil

157

211

6.364,5

1.519,5

Municípios pequenos

139

190

529,8

497,2

Municípios médios

15

12

751,0

495,0

Municípios grandes

3

6

5.083,3

527,7

Norte

1

3

5,0

18,4

Nordeste

17

3

112,5

13,0

Sudeste

70

110

5.368,9

684,6

Sul

68

92

192,5

475,3

Centro-Oeste

1

3

685,6

328,2

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2002, 2010)

Tabela 4- Número de municípios com unidades de compostagem e quantidade total de resíduos encaminhados para esses locais
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quantidade tratada foi reduzida. Essa redução foi
mais expressiva na região sudeste que em 2000
tratava 5.368,9 t/dia de resíduos orgânicos e em
2008 passou a tratar 684,6 t/dia3. A avaliação
do potencial existente para tratamento da fração
orgânica dos resíduos sólidos produzidos foi feita
a partir da composição gravimétrica dos resíduos
coletados no Brasil. Para tanto, foi construída a
Tabela 5 a partir da média simples da composição gravimétrica de 93 municípios brasileiros,
pesquisados entre 1995 e 2008 e compilados

por IPEA (2012).
A Tabela 6 apresenta para o ano de 2008, a
porcentagem de matéria orgânica tratada em relação ao total estimado coletado utilizando, como
referência a composição gravimétrica média encontrada para o Brasil.
No geral, tem-se que de um total estimado de
matéria orgânica coletada de 94.309,5 t/dia apenas 1,6% dos resíduos orgânicos são destinados
para unidades de compostagem, sendo o restante
encaminhado para outros destinos finais, desta-

Quantidade (t/dia)
Materiais

Participação (%)
2000

2008

Material reciclável

31,9

47.558,5

58.527,4

Metais

2,9

4.301,5

5.293,5

Aço

2,3

3.424,0

4.213,7

Alumínio

0,6

877,5

1.079,9

Papel, papelão e tetrapak

13,1

19.499,9

23.997,4

Plástico total

13,5

20.191,1

24.847,9

Plástico filme

8,9

13.326,1

16.399,6

Plástico rígido

4,6

6.865,0

8.448,3

Vidro

2,4

3.566,1

4.388,6

Matéria orgânica

51,4

76.655,3

94.335,1

Outros

16,7

24.880,5

30.618,9

Total

100,0

149.094,3

183.481,5

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2010) e IPEA (2012)

Tabela 5- Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no Brasil

3- Essa redução pode ser atribuída ao município de São Paulo que, em 2000, encaminhava 4.290 t/dia para a compostagem e, em 2008, não enviava mais
resíduos para unidades de compostagem. O fechamento das usinas de compostagem Vila Leopoldina, em 2004, e São Mateus em 2003 (SMA 2004; ARAUJO, 2005; BARREIRA, 2008) e a não instalação de uma nova refletiu na redução da quantidade de resíduos encaminhada para a unidade de compostagem.
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Unidade de análise

Quantidade enviada
para compostagem
(t/dia)

Estimativa da quantidade
de matéria orgânica coletada* (t/dia)

Taxa de tratamento em
função da quantidade
coletada (%)

Brasil

1.519,5

94.309,1

1,6

Municípios pequenos

497,2

40.797,3

1,2

Municípios médios

495,0

32.250,1

1,5

Municípios grandes

527,7

Norte

18,4

7.523,5

0,2

Nordeste

13,0

24.262,6

<0,1

Sudeste

684,6

35.044,1

1,9

Sul

475,3

19.193,7

2,5

Centro-Oeste

328,2

8.285,2

3,9

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2010) e Tabela 5

* Quantidade estimada equivale a quantidade total coletada
multiplicando-se pela porcentagem da composição gravimétrica.

Tabela 6- Matéria orgânica tratada em relação ao total estimado coletado, em 2008

cando-se os lixões, aterros controlados e aterros
sanitários. Considerando os Estados, observa-se
que somente 14 possuem unidades de compostagem, com destaque para Rio Grande do Sul, Rio
de Janeiro e Minas Gerais.
A partir desses levantamentos, verifica-se que
a compostagem é ainda pouco utilizada em programas municipais de gerenciamento dos RSU.
Os motivos vão desde a dificuldade de se obter
os resíduos orgânicos já separados na fonte geradora; a insuficiência de manutenção do processo;
ao preconceito com o produto; a carência de investimentos; passando pela falta de tecnologia
adequada para a coleta deste tipo de material
até as exigências de licenciamento ambiental,
que não diferenciam o porte da instalação, dificultando as iniciativas de pequeno porte (Massukado, 2008).
Complementando o relato, é importante também analisar os interesses distintos dos atores
envolvidos nos programas de compostagem que,
segundo Ali (2004), podem ser assim resumidos:
• O governo e administrações locais buscam alternativas que desviem a maior quantidade possível de resíduos dos aterros sanitários;

maio-agosto 2013 nº192

• As universidades e centros de pesquisa preocupam-se na proposição de novos modelos de
gestão, no desenvolvimento ou melhoramento de
tecnologias e também na avaliação da qualidade
do composto produzido;
• As organizações não-governamentais buscam
divulgar boas práticas de gestão de resíduos sólidos e criar oportunidades de emprego;
• As empresas privadas ficam atentas às oportunidades de mercados e ao lançamento de novas
tecnologias e produtos no intuito de aumentar
seus ganhos; e
• As agências ou secretarias de meio ambiente
ficam responsáveis pelo estabelecimento de normas e leis, visando sempre à conservação do
meio ambiente.
O mesmo autor aponta para a perda de foco
como um dos problemas dos projetos de compostagem nos países em desenvolvimento. Isso significa dizer que a maioria dos projetos tem muitas
metas (solucionar o problema da quantidade
crescente de resíduos que é encaminhado ao
aterro, geração de emprego e renda, transformar
o adubo em fertilizante para o solo), dificultando
a sua continuidade.
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Com relação aos objetivos estratégicos para
a implantação de unidades de compostagem, o
relatório do MMA (2010) vai ao encontro com
o pensamento de Ali (2004) ao enfatizar que
os “objetivos a serem alcançados precisam ser
definidos antes de se iniciar o planejamento
operacional, pois podem indicar escolhas diferentes quanto aos métodos a serem empregados”.

Disposição final
Dados quantitativos
A Lei 12.305/2010 considera, em seu Art 3º, a
disposição final ambientalmente adequada como
a distribuição ordenada de rejeitos em aterros,
observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à
segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos (Brasil, 2010).
Todavia, no Brasil, não se pode dizer que os
aterros sanitários – locais de disposição ambientalmente adequados – recebem somente rejeitos.
Na realidade, o que ocorre ainda é a disposição
final dos resíduos em solo, sendo as principais
formas os lixões, aterros controlados e aterros

Lixão

sanitários, que receberam 90% da quantidade total dos resíduos encaminhados para destino final
no próprio município, conforme Tabela 7.
A partir desses dados, observa-se que, em termos quantitativos, houve um aumento de 120%
na quantidade RSU dispostos em aterros sanitários e uma redução de 18% na quantidade de resíduos e rejeitos encaminhada para lixões entre
2000 e 2008.
De acordo com a Tabela 7, os municípios de
pequeno e médio porte tiveram acréscimos significativos, respectivamente, 370% e 165%, na
quantidade de resíduos encaminhada para disposição em aterros sanitários. O fato de os municípios de grande porte não terem aumentado tanto
a quantidade de resíduos dispostos no aterro
pode ter ocorrido em função da escassez de locais adequados para disposição dos resíduos nesses locais. As regiões Sul e Sudeste apresentaram
redução de aproximadamente 70% na quantidade de resíduos enviados para os lixões. Todas
as regiões tiveram acréscimo na quantidade de
resíduos encaminhada para aterros sanitários,
com destaque especial, para as regiões norte e
nordeste.
Apesar de a quantidade de RSU destinados para

Aterro Controlado

Aterro sanitário

2000

2008

2000

2008

2000

2008

Brasil

45.485

37.361

33.854

36.673

49.614

110.044

Municípios pequenos

34.533

32.504

10.406

14.068

6.878

32.421

Municípios médios

10.220

4.845

15.525

17.278

17.106

45.203

Municípios grandes

832

12

7.923

5.327

25.630

32.420

Norte

6.148

4.892

3.222

4.688

1.350

4.540

Nordeste

20.580

23.462

6.113

6.819

6.715

25.2467

Sudeste

11.521

3.636

15.685

16.767

32.568

61.577

Sul

4.646

1.433

4.699

3.485

5.882

15.293

Centro-Oeste

2.5890

3.938

4.135

4.914

3.099

3.387

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2002, 2010)

Tabela 7- Disposição final dos RSU e rejeitos no Brasil, em t/dia, considerando lixão, aterro controlado e aterro sanitário
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aterros sanitários terem aumentado significativamente entre 2000 e 2008, ainda há 74.034 t/
dia de resíduos com disposição inadequada, seja
em lixões ou aterros controlados. Em relação às
macrorregiões, as regiões Sul e Sudeste têm melhor desempenho com relação à quantidade de
resíduos dispostas adequadamente. As regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste ainda dispõem
mais da metade dos resíduos de forma inadequada. A Tabela 8 resume o número existente de
unidades para disposição final dos rejeitos e RSU.
Conforme pode ser visto na Tabela 8, houve um
aumento do número de unidades de disposição
no solo em aterros sanitários, ao mesmo tempo
em que se reduz o número de lixões e aterros
controlados. Tanto os municípios de pequeno
e médio, quanto os de grande porte reduziram
o número de lixões, ao mesmo tempo em que a
quantidade de novos aterros sanitários praticamente dobrou nos municípios de pequeno porte.
Com relação à quantidade de rejeitos e resíduos
encaminhados para algum tipo de disposição final, tem-se que, em 2000, 35% dos RSU eram
dispostos em lixões, 26% em aterros controlados
e 39% em aterros sanitários. Em 2008, o cenário
mudou, sendo que 20% dos RSU eram dispostos

Lixão

em lixões, 20% em aterros controlados e 60%
em aterros sanitários. Quando a análise é realizada sob a ótica das unidades de disposição final
tem-se que, em 2000, 68% das unidades de disposição no solo correspondiam aos lixões, 18%
aterros controlados e 14% aterros sanitários. Por
outro lado, em 2008, 49% das unidades de disposição no solo eram lixões, 22% aterro controlados e 29% aterros sanitários. Ou seja, em ambas
as métricas, a participação dos aterros sanitários
subiu e dos lixões caiu entre 2000 e 2008.
Além das informações obtidas na base do
Banco Multidimensional de Estatística do IBGE
para analisar os dados de disposição final dos resíduos no Brasil foi consultado o documento Projeto do Plano Nacional de Saneamento Básico no
qual constam as metas de curto, médio e longo
prazo para os sistemas de saneamento – abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo
de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais
(MCidades, 2011).
Especificamente para o manejo dos resíduos
sólidos destaca-se a meta R3 – número de municípios com presença de lixão/vazadouro de resíduos sólidos/total de município. Esse documento
propõe como indicador para essa meta a “% de

Aterro Controlado

Aterro sanitário

Unidade de análise
2000

2008

2000

2008

2000

2008

Brasil

4.642

2.906

1.231

1.310

931

1.723

Municípios pequenos

4507

2.863

1096

1.226

773

1.483

Municípios médios

133

42

130

78

125

207

Municípios grandes

2

1

5

6

33

33

Norte

430

388

44

45

19

45

Nordeste

2273

1655

142

116

77

157

Sudeste

1040

317

475

807

463

645

Sul

584

197

466

256

280

805

Centro-Oeste

315

349

104

86

92

71

Nota: Um mesmo município pode apresentar mais de um tipo de destinação de resíduos | Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2002, 2010)

Tabela 8- Número de unidades para disposição final dos rejeitos e RSU
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Lixões
Unidade de Análise

Municípios com presença de lixões

Nº municípios
Quantidade

%

Quantidade

%

Brasil

5.565

2.906

52,2

2.810

50,5

Norte

449

388

86,4

380

84,6

Nordeste

1.794

1.655

92,3

1.598

89,1

Sudeste

1.668

317

19,0

311

18,4

Sul

1.188

197

16,6

182

15,3

Centro Oeste

466

349

74,9

339

72,7

Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2010)

Tabela 9- Número lixões e de municípios com presença de lixões em 2008

municípios com presença de lixão/vazadouro de
resíduos sólidos”, no qual foram estabelecidas
metas progressivas de expansão e qualidade dos
serviços, para as cinco macrorregiões e para o
país. Nesse caso em específico, não houve metas progressivas e sim um meta única, ou seja,
que a partir de 2015, não exista mais municípios
dispondo seus resíduos e rejeitos em lixões ou
vazadouros a céu aberto.
A Tabela 9 apresenta o resumo do número de
municípios que tinham lixões em 2008, assim
como a quantidade total de lixões existentes. Esses dados mostram que no Brasil há um número
maior de lixões do que a quantidade de municípios com esse tipo de disposição, significando
que em um mesmo município pode haver mais
de um lixão. Outra análise é que enquanto nas regiões Sul e Sudeste respectivamente apenas 15,3
e 18,4% dos municípios têm lixões, nas regiões
Norte e Nordeste esses percentuais são 84,6 e
89,1% respectivamente.
Cabe dar destaque a observação apresentada
na proposta do Plano Nacional de Saneamento
Básico (MCidades, 2011) o qual afirma que a
meta apresentada para o indicador R3 visam
cumprir a determinação da Lei nº 12.305/2010,
que estabelece a erradicação de lixões até 2014
(Brasil, 2010). O referido documento alerta para
os resultados obtidos em uma consulta com especialistas, que apontaram metas menos otimistas,
obtendo-se valores de 35%, 23% e 0%, respectivamente para 2015, 2020 e 2030, quanto à
proporção de municípios com presença de lixões
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e vazadouros. A partir dos valores sugeridos
elaborou-se a Tabela 10 contendo a projeção do
número de municípios com a presença de lixão.
Dessa forma, somente a partir de 2030 o Brasil
não teria mais municípios utilizando lixões para
dispor seus resíduos.

Ano

% de municípios
com lixões

Nº municípios
com lixões

2000

70

3.920

2008

50

2.810

2015

35

1.948

2020

23

1.280

2030

0

0

Fonte: Elaborado a partir de MCidades (2011) e IBGE (2002)

Tabela 10- Simulação do número de lixões a serem
erradicados até 2030

De acordo com levantamento da ABRELPE
(2010), em 2010, o Brasil possuía 1.641 municípios com lixões. Isso significaria que em dois
anos houve uma redução de 40% na quantidade
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de municípios com lixões e em números absolutos 1.169 municípios deixaram de dispor seus resíduos em lixões. Porém, há limitações no estudo
realizado pela ABRELPE devido sua metodologia
ser amostral, o que resulta na extrapolação dos
dados para o nível Brasil e regiões. Cabe dar destaque que para 2008, o relatório da ABRELPE
(2008), identificou 1.657 municípios com a presença de lixões, diferindo em 1.153 municípios
em relação ao dado da PNSB 2008. E, no relatório de 2007 a quantidade de municípios com
presença de lixão é a mesma que em 2008, o que
significaria que no intervalo de um ano não houve
erradicação de nenhum lixão (Abrelpe, 2007). De
toda forma, a informação dessa instituição pode
indicar uma tendência na eliminação dos lixões,
já que utilizando a metodologia amostral a redução de municípios com lixões foi de 1.657 para
1.641, ou seja, aproximadamente de 1%.

pios participantes, mantendo-se os anteriores. É
importante destacar que no SNIS nem todos os
municípios respondem a todas as perguntas, sobretudo no que diz respeito às despesas. Sendo
assim, o levantamento de custo da disposição final de resíduos foi elaborado a partir da média
dos dados existentes referentes às publicações
da série histórica do SNIS – Resíduos Sólidos entre aos anos de 2003 a 2008.
A Tabela 11 apresenta o valor contratual médio para disposição de resíduos e rejeitos em
aterro sanitário. Para a elaboração dessa tabela
foram excluídos os dados que extrapolavam a ordem de grandeza dos custos de disposição4. Observa-se que, apesar do aumento no número de
informações obtidas sobre o custo de disposição
em aterros sanitários, a amostra ainda é pouco
representativa considerando o número total de
municípios no Brasil.
Com exceção de 2007, em todos os outros anos
o custo de disposição foi sempre mais elevado
quando operado por empresa privada. Por um
lado isso suscita a dúvida com relação à privatização do serviço; por que privatizar se o custo
fica mais elevado? Por outro lado, há de se considerar que a operação do aterro por uma empresa privada pode ser mais rigorosa e atenta
às exigências ambientais do que aqueles operados pela Prefeitura. Outra hipótese é de que as
Prefeituras têm dificuldade para quantificar cla-

Custos da disposição final
As informações referentes aos custos de disposição final são escassas nas pesquisas existentes no Brasil. Assim, utilizou-se a base de
dados do SNIS para o levantamento dos custos
da disposição final dos RSU. Diferentemente da
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, o SNIS
não trabalha com a totalidade dos municípios
brasileiros, mas sim com amostras. A cada ano
da série tenta-se aumentar o número de municí-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

R$/t

n

R$/t

n

R$/t

n

R$/t

n

R$/t

n

R$/t

n

Todas operadoras

19,79

7

21,83

24

25,40

30

30,71

30

30,63

34

41,37

32

Empresa privada

21,06

5

21,83

24

26,34

28

32,11

26

29,59

30

43,60

25

Prefeitura ou SLU

16,63

2

8,47

1

23,04

3

42,27

1

20,02

3

15,85

1

17,25

1

37,27

2

46,16

2

37,01

1

39,60

2

Consórcio
Outro

Nota: n = tamanho da amostra | Fonte: Elaborado a partir de MCidades (2010)

Tabela 11- Valor contratual médio para disposição aterro sanitário

4- Como exemplo destas disparidades, cita-se o município de Londrina/PR que atribuiu o valor de R$ 15.205.22,07 por tonelada para disposição
final dos seus resíduos em aterro controlado.
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2004

2005

Brasil

21,83

25,40

Municípios pequenos

38,63

Municípios médios
Municípios grandes

2006

2007

2008

30,71

30,63

40,37

36,08

61,22

54,08

54,25

19,24

23,7

29,48

28,12

35,46

17,05

21,09

25,67

20,70

33,06

Fonte: Elaborado a partir de MCidades (2010)

Tabela 12 - Valor contratual médio para disposição em aterro sanitário (R$/t)

ramente os custos dos serviços quando são elas
que o efetuam diretamente. Nesse sentido, não
só essa diferença, mas também as grandes flutuações nos dados suscitam a desconfiança a cerca
da qualidade desses dados. A resposta a estas
questões extrapolam o escopo deste texto e devem ser levantadas por pesquisas específicas. Interessante notar o aparecimento, na amostra dos
municípios, a adoção de consórcios públicos, a
partir de 2005, na disposição final. A Tabela
12 resume o custo médio por tonelada para
disposição de resíduos em aterros sanitários
considerando o porte do município, no período de 2004 a 2008.
A partir da análise da Tabela 12 observa-se
que há uma redução no custo por tonelada de
resíduos aterrados quanto maior for a quantidade a ser aterrada, apontando o ganho de
escala obtido nos municípios de maior porte e
dando suporte à ideia dos consórcios públicos
como mecanismo interessante para a disposição final de RSU.

Conclusões

A realização do diagnóstico dos RSU utilizando, principalmente, a Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico de 2000 e 2008 como
base de dados permitiu identificar alguns pontos importantes a serem considerados na gestão e no gerenciamento dos RSU. Dessa forma,
as recomendações foram divididas em dois
grupos, o primeiro refere-se a destinação final dos RSU utilizando a compostagem como
forma de tratamento dos resíduos orgânicos e,
o segundo grupo trata da disposição final dos
RSU, sobretudo no que diz respeito à erradicação dos lixões nos municípios brasileiros.
Com relação à compostagem recomenda-se
a realização de estudos sobre as experiências
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bem sucedidas em âmbito nacional e internacional não somente no que diz respeito aos
aspectos técnico-gerenciais (materiais, equipamentos, mão-de-obra, mercado existente,
padrões de qualidade do composto etc), mas
também envolvendo políticas públicas implantadas para incentivar o desenvolvimento dessa
atividade. A partir dessas informações poder-se-á traçar programas mais realistas para a
adoção da compostagem no país.
Ainda sobre a compostagem parece ser necessária a elaboração de norma técnica ou
processo simplificado de licenciamento ambiental para pequenas unidades de compostagem, de forma semelhante ao que foi proposto
para os aterros sanitários de pequeno porte,
devido alguns municípios terem dificuldade
de implantar unidades de compostagem para
tratar pequenas quantidades de resíduo orgânico. Além disso, sugere-se que os programas
de compostagem tenham como foco principal
a coleta de resíduos orgânicos separados na
fonte iniciando, por exemplo, nos grandes estabelecimentos (feiras livres, supermercados,
restaurantes etc).
Outra questão que necessita de estratégias
específicas diz respeito à erradicação dos lixões existentes e à implantação de novos
aterros sanitários. Para atuar nesse campo,
recomenda-se priorizar os esforços nos municípios de pequeno porte que, em 2008, correspondiam por 96% dos lixões existentes e,
também nos municípios da região nordeste
que, em 2008, eram responsáveis por 57% dos
lixões existentes. Além disso, deve-se fortalecer, com aporte financeiro e apoio operacional,
a formação de novos consórcios públicos para
disposição final dos rejeitos. Concomitante, recomenda-se incentivar por meio de programas
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com financiamento e repasses da União, que
os municípios com aterros controlados façam
o seu encerramento e iniciem a implantação
de aterros sanitários.
Por fim, a análise detalhada das informações
relativas à gestão de RSU permitiu também
identificar uma série de limitações e inconsistências nos dados existentes. Dentre elas
destacam-se a não uniformidade nos universos das diferentes pesquisas, formulação de
perguntas que permitem a duplicação das informações e baixa qualidade dos dados sobre
custos da gestão dos resíduos sólidos. Nesse
sentido, parece ser fundamental que o futuro
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), previsto no
Decreto nº 7.404/2010, venha superar tais
limitações.

Referências

Abrelpe. (2007). Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2007. São Paulo: Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais.
Abrelpe. (2008). Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2008. São Paulo: Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais.
Abrelpe. (2010). Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2010. São Paulo: Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais.
Ali, M. (2004). Sustainable composting: cases
studies and guidelines for developing countries. Leicestershire: Water, Engineering and
Development Centre, Loughborough University.
Araújo, E.L (2005). Estudo do uso dos recursos diretos e indiretos na coleta de resíduos
sólidos urbanos. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção, Universidade Paulista. São Paulo.
Barreira, L.P (2005). Avaliação das usinas de
compostagem do estado de São Paulo em função da qualidade dos compostos e processos
de produção. Tese. (Doutorado). Programa de
Pós Graduação em Saúde Pública, Universidade de São Paulo. São Paulo.
Brasil. (2010). Decreto 7.404/2010. Regu-

maio-agosto 2013 nº192

lamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
Brasil. (2010). Lei 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá
outras providências.
IBGE. (2002). Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000/Banco Multidimensional
de Estatísticas. Recuperado junho 1, 2011, de
http://www.bme.ibge.gov.br
IBGE. (2010). Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008/Banco Multidimensional
de Estatísticas. Recuperado junho 1, 2011, de
http://www.bme.ibge.gov.br
IPEA. (2012). Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos. Relatório de Pesquisa. Disponível
em http://www.ipea.gov.br/agencia/images/
stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf.
Massukado, L. M. (2008). Desenvolvimento do
processo de compostagem em unidade descentralizada e proposta de software livre para
o gerenciamento municipal dos resíduos sólidos domiciliares (Ph.D.). Universidade de São
Paulo, São Carlos.
MCidades. (2010). SNIS Série Histórica 9. Brasília: Secretaria Nacional de Informações sobre
Saneamento, Ministério das Cidades.
MCidades. (2011). Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab. Brasília: Ministério
das Cidades.
MMA. (2010). Manual para implantação de
compostagem e de coleta seletiva no âmbito
de consórcios públicos. Brasília: Ministério do
Meio Ambiente.
Secretaria de meio ambiente (2004). Goldemberg aceita proposta de desativação da Usina
de Vila Leopoldina em setembro. Disponível
em
http://www.ambiente.sp.gov.br/destaque/
2004/maio/19_usina_leopoldina.htm. Acesso
em 30 jun 2011.
Revista DAE

33

Artigo Técnico

Benchmarking aplicado às Revisões Tarifárias do Saneamento
Benchmarking applied to Tariff Revisions of Water and Wastewater
Services
Ester Feche Guimarães | Tássia Gaspar Temóteo
Tadeu Fabrício Malheiros *
Data de entrada: 26/07/2012 | Data de aprovação: 23/11/2012

Resumo
O Benchmarking no contexto regulatório serve de base para determinar a metodologia que avaliará a
evolução temporal da eficiência da empresa regulada numa ótica dinâmica e comparada. A ferramenta
é caracterizada pela capacidade de aferir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços por meio de
indicadores de produtividade das empresas que são comparados metodologicamente. O presente artigo
faz uma revisão bibliográfica para o setor de saneamento com enfoque de apresentar suscintamente
os conceitos, a aplicação e as análises de benchmarking aplicado à metodologia para revisão tarifária.
Também, faz um levantamento documental dos estudos da Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - Sabesp para a primeira revisão tarifária do setor de saneamento no Estado de São Paulo
realizada pela ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo1.
Palavras-chave: Benchmarking, Indicadores, Produtividade.
Abstract
The Regulatory context of Benchmarking provides the basis for determining the methodology to assess the temporal evolution of the efficiency of the regulated firm a dynamic and comparative perspective. The tool is characterized by the ability to assess the efficiency and effectiveness of the sanitation
services, by means some indicators of productivity of Sabesp that are methodologically compared. This
article presents a literature review applied to the sanitation sector with a focus on presenting succinctly
the concepts, application and analysis that make up the methodology for tariff revision.

Key-words: Benchmarking, Indicators, Productivity.

*Curriculum dos autores - ver página 47

1- SIGLASUL Consultoria S.A. autorizou a publicação deste artigo.
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Introdução

Vogelsang (2002) conceitua benchmarking e
regulação por comparação como esforços para
criação de padrões de custos, qualidade e outros
fatores alheios à firma regulada. O benchmarking
é uma ferramenta de identificação das melhores
práticas para serem aplicadas no desempenho
da organização. Bhutta e Huq (1999) definem o
benchmarking como sendo o reconhecimento das
próprias deficiências e a oportunidade de aprender com o outro que esteja fazendo um trabalho
melhor, como um ato de humildade. O benchmarking é definido também como uma ferramenta
de comparação de ideias e práticas entre organizações e/ou entre partes da mesma organização,
com o objetivo de melhorar continuamente o desempenho das mesmas. A comparação é feita por
meio de práticas consideradas de desempenho
superior - práticas de referência - e propiciam o
aprendizado e estímulos a criatividade na implantação dessas melhorias (SLACK et al., 2002).
No setor de saneamento2, o benchmarking é
utilizado para aumentar a responsabilidade, para
reduzir custos, conseguir mais com os mesmos recursos e aumentar a qualidade com uma mudança
comportamental (BLOKLAND ET AL., 2010).
Segundo Berg (2007) benchmarking é importante no setor da água3, no sentido de documentar
desempenhos, estabelecer linhas bases de medição da melhoria da produtividade e fazer comparações entre operadores dos serviços. Os rankings
das operadoras podem indicar necessidade de
elaboração de Políticas, provisão de fundos de investimentos e de subsídios olhando a eficiência de
diferentes prestadores, podendo indicar e quantificar provimentos necessários.
A ferramenta de benchmarking possibilita a
comparação do desempenho das operadoras em
diferentes países e cria uma ponte entre as pesquisas acadêmicas e a prática da organização, além
de políticas e programas de incentivo que dialogam com a realidade vivenciada pelos serviços de
saneamento (BERG, 2007).
Assim, pode ser utilizado para promover micropolíticas (políticas internas da organização), mas
não suficientes para melhorar o desempenho da
concessionária. É necessário que essa realize o incremento e a absorção do que foi aprendido, que
seja de interesse e prioridade da mesma o querer

pela melhoria contínua.
A regulação dos serviços de saneamento tem
adotado modelo de incentivos baseado em benchmarking de indicadores. Nesse sentido, dois tipos
de regulação são utilizados: a regulação da competição e regulação por competição, cuja diferença
está no grau de interferência do Estado e na sua
capacidade de monitorar e reforçar a competição.
Os dois modelos requerem o estabelecimento e o
fortalecimento da estrutura de governança, sendo
que a regulação por competição requer estrutura
menos invasiva. No desenho regulatório, a governança incorpora os mecanismos sociais úteis para
restringir a ação discricionária do regulador e solucionar os conflitos que essas restrições venham
suscitar. A estrutura de incentivos compreende as
regras governamentais que definem preços, subsídios, competição e a entrada de novos competidores. (Ramalho, 2006).
Benchmarking permite quantificar o progresso
para os objetivos da organização, verificar organizações com boas práticas para que possam ensinar e permite que reguladores desenvolvam metas
e incentivos (BERG, 2007). E assim, pode ser caracterizada como uma ferramenta de regulação no
setor público, setor que se caracteriza por ser monopolista, o benchmarking mostra-se um caminho
no qual as pressões competitivas podem ser exercidas (BLOKLAND et al, 2010). A atividade de benchmarking tenta medir o desempenho a partir de
indicadores que definem um objetivo ao alcance
de uma firma. A concorrência por comparação é a
formalização regulatória do benchmarking, a qual
determina regras como forma de cálculo dos indicadores, tipos de variáveis a serem incluídas na
análise e modelos a serem utilizados para avaliar
a eficiência relativa da firma, com o objetivo de
incluir os resultados como um fator na formulação
da tarifa máxima permitida pelo regulador, o price
cap.
Os levantamentos de custos operacionais de
um conjunto de empresas reguladas e das variáveis que determinam esses custos são os pilares
para modelos matemáticos ou estatísticos do benchmarking. Eles irão relacionar custos com seus
determinantes, consequentemente, patamares de
custos eficientes ou indicadores de produtividade
eficientes. Nesse sentido, o benchmarking é tido
como uma alternativa mais robusta ao método

2- Saneamento entendido como o abastecimento de água e esgotamento sanitário
3- Berg utiliza o termo água, mas explica quando descreve seus estudos que a gestão da água inclui águas residuárias

maio-agosto 2013 nº192

Revista DAE

35

Artigo Técnico

comparativo de indicadores de desempenho, pois
produz resultados que só podem ser considerados
em termos parciais sob o ponto de vista da eficiência, uma vez que não capta o grau de substituição
entre os insumos.
Estudos de abordagens paramétricas e não paramétricas permitem a determinação de um índice
de eficiência global que permita estabelecer um
nível de custos razoável para a concessionária.
A abordagem paramétrica correlaciona insumos
e produtos utilizando metodologias de Análise
de Fronteiras Estocásticas ou Stochastic Frontier
Analysis (SFA), da regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e por Mínimos Quadrados
Ordinários Corrigidos (MQOC). A abordagem não
paramétrica constrói um modelo a partir da união
dos pontos de maior eficiência da amostra utilizando a metodologia de Análise por Envoltória de
Dados ou Data Envelopment Analysis (DEA). As
abordagens podem ainda ser subdivididas quanto
à natureza da fronteira estimada como estocásticas ou determinísticas. As calculadas através dos
métodos MOQ, MQOC e DEA são de natureza
determinística. Nestes casos, todas as empresas
analisadas são comparadas às mesmas fronteiras
de custos ou de possibilidades de produção. Já as
fronteiras estimadas pelo método SFA são ditas estocásticas. Nestes casos, há adicionada à fronteira
estimada um componente de erro específico para

cada empresa. Esses métodos têm por objetivo realizar uma análise comparativa das empresas de
um setor, chamadas de unidades decisórias, através de um ordenamento das empresas em função
de seu nível de eficiência. Assim, a partir de um
conjunto de dados de insumos e de produtos de
muitas unidades decisórias é possível a construção de funções de produção e identificação das
unidades que estão na fronteira da eficiência técnica. Alternativamente, a partir de um conjunto de
dados de produtos e custos, poder-se-á inferir funções de custos e identificando o grau de eficiência
das unidades com relação à fronteira da eficiência
total (técnica e alocativa). (SABESP, 2011).
As fronteiras podem ser especificadas a partir
de funções de produção ou de custos. Quando
as empresas se encontram obrigadas a satisfazer
uma dada demanda a uma tarifa prefixada, não
podem escolher o nível de qualidade de determinado produto regulado. Então minimizarão seus
custos para o mesmo nível do produto.
A regulação adota prioritariamente funções de
custos, pois além de informarem a variável sobre
a qual o ente regulador quer atuar, a fronteira de
custos representa o patamar de eficiência produtiva, ou seja, de eficiência técnica e alocativa
conjuntamente. Quando se adota as fronteiras de
possibilidades de produção, por sua vez, têm-se a
desvantagem de informar exclusivamente os re-

EFICIÊNCIA TÉCNICA
(ET)

É a capacidade de utilizar os insumos eficientemente.
Isto é, dado o mix de insumos, a firma deve produzir a
máxima quantidade de produto possível.

EFICIÊNCIA PRODUTIVA
(EP)

É a capacidade de produzir a um custo mínimo.
Para alcançar este objetivo, a firma deve ser ao mesmo
tempo tecnicamente eficiente e produtivamente
eficiente.Desta forma se obtém a seguinte relação:
EP = ET*EA

EFICIÊNCIA ALOCATIVA
(EA)

É a capacidade de escolher a combinação de fatores
com a qual a taxa marginal de substituição técnica se
iguala ao preço relativo dos insumos.

Fonte: Farrel (1975)

Figura 1- Modelo conceitual de Farrel
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sultados sobre ineficiência técnica, mas não sobre
a eficiência alocativa.

Objetivo

O objetivo do artigo é analisar as distintas abordagens regulatórias aplicadas nas revisões tarifárias sobre os indicadores de benchmarking.

Metodologia

O enfoque metodológico contempla uma revisão
bibliográfica da teoria econômica da regulação
aplicada em modelos regulatórios de benchmarking, deliberações e normas publicadas no setor
de saneamento e energia. Fez-se também o levantamento documental dos relatórios técnicos da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP para a primeira revisão tarifária realizada pela Agência Reguladora do Estado
de São Paulo – ARSESP.

Regulação por incentivos adotada no estado de São Paulo
Price cap ou preço máximo
Littlechild (1988) propôs uma regulação baseada em regras que definem a evolução dos preços
das empresas reguladas: a regulação Price cap4 .
Este mecanismo tem como características impor
às empresas um preço máximo. A empresa pode
cobrar qualquer preço, sempre que se encontre
abaixo desse máximo (ou teto). Assim, o preço máximo se ajusta entre dois períodos tarifários (no
curto prazo) indexando-o pela inflação e deflacionando por um fator de aumento de produtividade
(Fator X). O exemplo mais famoso é o do Reino
Unido: IPC - X 5. O fator X permite compartilhar
com os consumidores os ganhos por maior eficiência, advindos do aumento da produtividade,
melhora tecnológica ou crescimento do mercado.
A cada Revisão Tarifaria, os preços máximos são
totalmente revisados. O período de tempo entre as
revisões, que geralmente é de quatro a cinco anos,
costuma-se fixar a priori. Finalmente caracteriza
o Price cap que o preço máximo não necessaria-

mente tem que ser especificado por produto, pode
ser aplicado a uma cesta de bens. Sendo então,
uma média ponderada dos preços relativos dos
bens.
Na regulação Price cap a empresa tem grande
autonomia, pois está sujeita apenas ao comprimento dos preços máximos estabelecidos sobre
a cesta de bens ou serviços regulados. Enquanto
essa restrição for satisfeita, a empresa tem a liberdade para estabelecer os preços relativos entre os
bens e serviços. Por outro lado, é a empresa que
determina seu investimento, e a escolha de produtos e serviços a oferecer. Devido ao fato de que
a metodologia de determinação dos preços tem
certa desvinculação dos custos próprios, os defensores da regulação Price cap argumentam que
esta ofereça à empresa incentivo alto para reduzir ao mínimo os custos e fazer investimentos eficientes, introduzir novos produtos, adotar novas
tecnologias e estabelecer preços de Ramsey6. Por
outro lado, os preços máximos se ajustam no curto
prazo (entre Revisões Tarifárias) mediante a aplicação de uma fórmula pré-definida.
No mecanismo de regulação mediante Price cap,
o regulador começa por aprovar um nível inicial
de receita que é o que permite recuperar os custos razoáveis “prudentes” da empresa regulada.
A partir desse cálculo inicial dos custos a serem
cobertos, define-se um preço médio (ou um vetor
de preços) capaz de gerar as receitas necessárias
para atender uma demanda determinada. Posteriormente esse preço máximo é ajustado conforme uma regra pré-estabelecida, nos anos entre
Revisões Tarifárias.
Nesse sentido, a empresa não pode aumentar
seus preços em uma quantia que exceda a diferença entre o Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) e o fator de eficiência X. Se for definido um
fator X muito baixo, parte da receita se converte
em uma renda adicional para a empresa. Se, ao
contrário, for muito alto, a qualidade do serviço
poderia vir a ser afetada uma vez que a empresa
não conseguirá na pratica obter tal nível de produtividade a não ser que reduza os custos a um nível

4- Bartle (2003) propõe um interessante desenvolvimento dos avanços nesse método e a evolução até outros mecanismos a partir da idéia original
de Littlechild.
5- RPI-X (Retail Prices Index minus X), ou CPI-X (Consumer Prices Index minus X).
6- Em um monopólio natural regulado, a única configuração de preços que garante as condições necessárias para o equilíbrio econômico-financeiro
da firma monopolista é a precificação a custos médios. No entanto, essa precificação gera uma perda de bem-estar do consumidor e do produtor
que não pode ser eliminada. Ramsey (1927) propôs um mecanismo de diferenciação de preços de uma firma monopolista multiproduto com base
nos custos marginais de cada produto e em suas elasticidades-preço de demanda. Em linhas gerais, Ramsey conclui que os preços nos produtos
produzidos por um monopolista devem ser inversamente proporcionais às elasticidades-preço da demanda por estes produtos.
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tal que possa comprometer a qualidade do serviço.
Assim, a determinação desse fator de produtividade X é um dos temas controversos relacionados a esse método Price cap. Existem basicamente
duas abordagens metodológicas, para seu cálculo.
A abordagem prospectiva faz uso de um Fluxo de
Caixa Descontado, onde são projetadas as receitas,
despesas e investimentos até a Revisão Tarifária
Periódica (RTP) seguinte. O Fator X é então calculado como sendo o redutor do fluxo de receitas,
de modo que o Valor Presente Líquido (VPL) dos
fluxos de caixa seja zero, quando descontado à
taxa de remuneração regulatória. Essa abordagem
metodológica foi amplamente utilizada na aplicação inicial do método Price cap, essencialmente na
Inglaterra.
A abordagem histórica, que determina X a partir dos ganhos de produtividade observados, na
indústria, no passado recente foi utilizada principalmente pelos agentes reguladores dos EUA
e consiste em estimar as melhorias na produtividade da indústria. Para isso estima-se a Produtivi-

dade Total dos Fatores produtivos – PTF, por meio
de estudos de benchmarking. O fator X, neste enfoque, se baseia em dois conjuntos de informação:
(i) a taxa de crescimento da produtividade da indústria no tempo, e (ii) em qual medida a empresa
opera abaixo da melhor prática na indústria (CHISARI e FERRO, 2010). Essa é a abordagem “top-down”.
Além do Fator X, alguns arranjos regulatórios
preveem também um fator de qualidade Q, que é
função de parâmetros de qualidade e da sua evolução no tempo. Os parâmetros da qualidade variam,
dependendo do tipo da indústria. É importante
que estes parâmetros sejam facilmente mensuráveis e iguais para todos os operadores do serviço
em questão. Obedecidas essas condições, pode-se
medir e comparar quantitativamente os resultados
operacionais e a satisfação dos usuários, a fim de
transformá-los em um fator de qualidade, dando
um peso – ou ponderação – a cada parâmetro.
Dessa forma pode-se internalizar, na tarifa, a gestão da qualidade na prestação de um serviço.

Custo (R$)

Custo total = Custo de
Oportunidade + Custo fornecimento

Custo Mínimo

Custo de Oportunidade em
não ter o produto oferecido
de forma adequada

Custo Tarifa

Custo de Fornecimento

Qualidade Eficiente

Qualidade Serviço

Fonte:Sabesp (2011)

Figura 2- Nível Ótimo de Qualidade em Monopólios
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É interessante indagar sobre o nível de qualidade em monopólios. Uma firma regulada por
Preço Máximo (Price cap), ao ter suas tarifas fixadas por um tempo, tem incentivos para reduzir
custos até a Revisão Tarifária seguinte, o que pode
causar uma redução na qualidade do serviço. Para
evitar estes casos, é necessário que também sejam
regulados os padrões de qualidade.
Idealmente, estes padrões devem incentivar
a empresa a atingir o nível ótimo de qualidade,
que é aquele em que os custos totais – dados pela
soma dos custos de fornecimento da empresa com
os custos dos consumidores em não terem os produtos ou serviços oferecidos de forma adequada
– são mínimos. A Figura 1 sintetiza o marco conceitual, sendo que a eficiência produtiva deve ser
suficiente para equacionar economicamente os
desafios do acesso aos serviços pela população
vulnerável.
Especificamente na Figura 2, a Curva de Custos
de Fornecimento, que agrega os montantes de investimentos e os custos operacionais incorridos
no aprimoramento dos serviços, aumenta quando
melhora a qualidade. No caso de baixos níveis
de qualidade, significativas melhorias podem ser
auferidas com investimentos relativamente modestos. A partir de certo patamar, entretanto, os
investimentos requeridos para um nível adicional
de qualidade sobem vertiginosamente.
A Curva de Custos pela Falta do Serviço, declina
em função do aumento do nível de qualidade dos
serviços oferecidos. No setor de saneamento, estes
custos incluem, entre outros itens, a contratação
de caminhões pipa e a instalação de reservatórios de setorização e VRPs (Válvulas Redutoras de
Pressão), por exemplo, lidar com constantes interrupções nos serviços.
Em síntese, no ponto de qualidade ótimo ou eficiente, o consumidor arca com o custo da provisão
do serviço via tarifa, remunerando os custos e investimentos necessários para atender o patamar
de qualidade requerida e assume o prejuízo econômico referente aos problemas eventuais de qualidade no serviço. Neste ponto, por sua vez, a firma
monopolista tem cobertura tarifária suficiente
para fornecer o serviço com a qualidade ótima.
Entretanto, nada assegura que o nível de qualidade determinado pela regulação seja ótimo. A
agência reguladora pode subestimar a capacidade
de melhoria da firma e exigir níveis de qualidade
aquém daqueles que seriam suportados com as
tarifas atuais, o que prejudicaria diretamente os
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consumidores. Alternativamente, na tentativa de
melhorar a qualidade, a agência reguladora pode
exigir da firma níveis de qualidade cada vez maiores – sem levar em conta os custos para atingir
os novos patamares – o que pode comprometer o
equilíbrio-econômico da empresa.
Os aspectos positivos deste tipo de regulação
são os incentivos que gera para que as empresas
controlem seus custos aproximando-se do nível
eficiência. Já que o nível das tarifas de um ano depende de uma regra de evolução pré-estabelecida,
que é independente dos custos próprios, a empresa procurará que seus custos reais sejam os
mínimos possíveis para maximizar seu benefício
(lucro). Se as empresas fazem com que suas produtividades cresçam acima dos fatores X fixados,
elas irão obter benefícios superiores aos esperados, caso contrario terão parte da sua rentabilidade comprometida.
Outras vantagens da regulação Price cap são
mostradas pelos seguintes aspectos como evitar
benefícios excessivos da empresa regulada ocasionados pela má qualidade das informações do regulador, compartilhar riscos de mudanças em preços
dos insumos entre consumidores e empresa, não
exigir um estudo excessivamente detalhado de
custos da empresa e nem da possibilidade de introduzir inovação e mudança tecnológica no setor
regulado, e no período entre Revisões Tarifárias
Periódicas, chamado de período tarifário, o regulador apenas aplica uma fórmula de ajuste, a atualização dos preços máximos definidos na Revisão
Tarifária. Esta atualização, além de simples, não
leva em conta os custos reais gerados pela empresa.
Apesar dessas vantagens, a regulação pelo Price
cap não está isenta de fragilidades, pois pode incentivar comportamentos discricionários por
parte do regulador, já que os critérios para determinar o valor do fator X ou o nível de preços
máximos não estão predeterminados com nível de
detalhe exaustivo. A empresa pode ter um incentivo para não investir em qualidade. O problema
desse método é que por não associar a definição
das tarifas diretamente aos gastos da empresa,
desta forma se separa o processo regulatório dos
padrões de qualidade, fazendo com que a empresa
regulada tenda a reduzir a qualidade com a finalidade de conseguir ganhos econômicos. Para evitar
isso, requer-se que a agência reguladora estabeleça quais são os padrões mínimos sob os quais a
indústria deve operar.
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A fixação periódica de um aumento do valor “X”
pode mitigar o estímulo da empresa em obter aumentos de eficiência. O problema dos incentivos
intertemporais não é menor. A empresa pode saber que o próximo X será fixado sobre a base dos
ganhos de produtividade conseguidos no passado.
Embora tenha um estímulo a melhorar sua eficiência para apropriar-se de ganhos, o incentivo
será menor caso no futuro o regulador transfira
totalmente tais ganhos ao preço. Pode surgir então o “efeito ratchet”: a empresa não gera ganhos
de eficiência porque antecipa o fato de que estes
lhe serão repassados integralmente ao consumidor (CHISARI; FERRO, 2010).
O comportamento da empresa depende de sua
hipótese sobre a “memória do regulador”. Se para
fixar as pautas de custos eficientes o regulador
só enxerga os últimos instantes de cada período,
a empresa especulará subindo os custos desses
períodos para deixar uma base mais alta para o
futuro e obter ganhos maiores. Se o regulador observa todo o período, esse efeito desaparece.
Diversos autores (TIROLE, 1999; HART &
MOORE, 1988; MILGRON & ROBERTS, 1992;
KLEIN,1999; STERN, 2003) também consideram
que um problema deste método é a falta de incentivos suficientes para estimular os investimentos
necessários em infraestrutura que garantam o
acesso universal aos serviços, em especial em setores de baixa renda ou em áreas de altos custos de
prestação do serviço, levando até a renegociações
contratuais. É preciso lembrar que esse método de
regulação surgiu nos países desenvolvidos diante
dos problemas decorrentes da metodologia de regulação por Taxa de Retorno – COS, o primeiro
mecanismo utilizado para regular tarifas nos Estados Unidos. Neste esquema o regulador calcula a
cada certo período de tempo (geralmente 1 ano)
as tarifas do serviço regulado, de maneira que a
receita obtida com essas tarifas permitam cobrir
todos os custos “razoáveis” que incorra a empresa
regulada, incluindo uma retribuição “justa” sobre
o capital investido. Entretanto, é sob ela que se desenvolvem as infraestruturas para acesso dos usuários aos serviços públicos, de forma que, quando
foi implementada a Price cap, esta foi pensada
para transferir ganhos de eficiência aos consumidores, não para desenvolver redes de acesso a novos usuários, menos ainda para usuários de baixa
renda.
Existe ainda uma variante do Price cap, conhecida como Earning sharing regulation (ESR) que
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permite que os consumidores compartilhem com
a empresa regulada os ganhos realizados durante
o período regulatório. O ESR não é, portanto, um
price cap puro, mas uma regulação híbrida que limita os benefícios extraordinários da empresa.
Existem vários sistemas para que as empresas
reguladas e os consumidores compartilhem os benefícios. Os pagamentos diretos, Profit sharing e
Sliding Scale.
Nos pagamentos diretos aos clientes, uma parte
dos benefícios é transferida aos consumidores por
meio de descontos nas tarifas. Esse método tem a
característica de mostrar claramente aos consumidores os benefícios que obtêm graças à regulação
por incentivos.
No Profit sharing, os benefícios são repartidos
aos consumidores através de reduções graduais
de preços ao longo do ciclo tarifário do price cap.
Desse modo, os preços estão cada vez mais próximos dos custos. Em princípio, essa regulação beneficia os consumidores quando a receita auferida
é maior que a esperada. Entretanto, essa regulação
também supõe que os preços aumentem quando a
receita é menor que a esperada.
No Sliding Scale, os preços são ajustados de
forma automática quando os dividendos recebidos pelos investidores diferem em excesso dos
dividendos esperados pelo regulador. No caso de
a empresa conseguir reduzir os custos, e como
conseqüência possa oferecer dividendos acima
dos esperados, os preços são reduzidos. De toda
forma, a redução de preços não deve impedir que
a empresa regulada obtenha benefícios como incentivo à eficiência.
A aplicação da ESR tem as seguintes vantagens:
evita que a empresa tenha benefícios ou perdas extraordinárias: o regulador estabelece um mínimo e
máximo aos ganhos da empresa, permite aumentar o excedente dos consumidores: se a empresa
obtém benefícios extraordinariamente altos, estes
são transferidos parcialmente aos consumidores e
provê incentivos à eficiência: apesar de transferir
parte do excedente para os consumidores, o esquema tarifário ainda incentiva a eficiência, uma
vez que parte dos benéficos advindos da redução
de custos, fica com a empresa. No entanto, a ESR
implica numa Redução dos incentivos à eficiência
quando comparado com o PRICE CAP: o regulador
poderia incentivar mais a eficiência se permitisse
que a empresa regulada se apropriasse integralmente de seus ganhos de eficiência durante o período tarifário.
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Regulação por comparação ou yardstick competition
Em um modelo de Regulação por Comparação,
a Receita Requerida reconhecida à empresa regulada é calculada como função dos custos da própria empresa e de outros prestadores. Seu uso é
adequado em situações nas quais existem diversos
monopólios locais, de forma que se realiza uma espécie de concorrência virtual entre esses monopólios. A empresa comparativamente mais eficiente
aufere maiores ganhos, enquanto a menos incorre
em prejuízos. (HARGREAVES et al., 2006)
A idéia de eficiência comparativa como ferramenta regulatória originou-se em Shleifer (1985).
A hipótese era que um regulador facilmente poderia replicar as condições de um mercado competitivo se fixasse uma tarifa igual à média dos custos
(incluindo o custo de oportunidade do capital) de
todas as empresas ofertantes na indústria. Supondo-se que todas as empresas são idênticas ou
semelhantes, essa fórmula assegura o comportamento eficiente da empresa individual, pois se esta
não superasse ou igualasse o nível de eficiência do
resto da indústria, teria prejuízo.
Nesse esquema regulatório, a tarifa reconhecida
para a empresa regulada depende dos custos de
empresas semelhantes. Em teoria, já que os custos
próprios da empresa não afetam diretamente os
preços regulados, essas empresas têm o incentivo
de melhorar a eficiência.
Para ilustrar esse mecanismo, pode-se recorrer
a um simples exemplo hipotético. Suponha que
existam “n” regiões idênticas, servidas por igual
número de empresas monopolistas idênticas. Se
existe um regulador comum a todas, este poderia
(i) colher informação de cada uma das “n” empresas
sobre os custos incididos na provisão do serviço,
e (ii) permitir a cada companhia cobrar uma tarifa
igual ao custo médio da amostra de “n” empresas.
O atrativo desse procedimento, como já foi mencionado, é que cada empresa recebe um preço que
não dependa apenas de seus custos, mas também
dos custos de outros operadores, de modo que lhe
são brindados máximos incentivos à minimização
de custos. Apesar de sua simplicidade, esse exemplo permite identificar requisitos essenciais para o
bom funcionamento da metodologia YC: um bom
número de empresas e com informações disponíveis, que sejam empresas comparáveis; e reguladas por um regulador em comum.
Ainda, se o risco de mudanças no comportamento dos custos é repartido uniformemente en-
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tre as empresas, as mudanças que afetam a todas
as empresas modificarão as tarifas, já que estas
tomam como referência os custos de todas as empresas da amostra. Por outro lado, o esforço individual de uma empresa para aumentar a eficiência
será apropriado por ela mesmo, beneficiando a
seus acionistas ou trabalhadores (FERRO, 2001).
A realidade, porém, é mais complexa. As empresas não são idênticas, às vezes nem sequer semelhantes, portanto não seria isonômico aplicar essa
vertente regulatória com firmas não comparáveis.
Por isso, convém procurar alguma forma de levar
em conta essas diferentes condições de operação
– isto é, ajustar pela heterogeneidade das empresas – no momento de realizar comparações entre
empresas.
O primeiro aperfeiçoamento proposto ao modelo consiste no agrupamento prévio do universo
de empresas em “ligas”, “agrupamentos” ou “clusters” homogêneos– por exemplo, empresas grandes, médias e pequenas ou empresas urbanas e
rurais etc. – e a posterior aplicação do procedimento de Schleifer a cada um desses grupos.
A principal vantagem da metodologia Shleifer,
modificada para contemplar os “agrupamentos”,
é que é relativamente fácil de ser implementada
com dados que costumam estar disponíveis. Entretanto, o modo muito subjetivo utilizado para
levar em conta a heterogeneidade das empresas é
um dos pontos fracos. Por esse motivo, fica difícil
julgar se as diferenças em custos entre empresas
são legítimas ou genuinamente indicativas de ineficiência. Desse modo, o método deveria se limitar
a identificar casos extremos.
Para que se possa aplicar esse mecanismo de
regulação de tarifas, é necessário que a incerteza
que afeta os benefícios de cada empresa esteja
correlacionada. Por exemplo, que quando ocorra
algum imprevisto, como uma mudança climática
ou um choque dos preços de algum insumo, o
efeito sobre a demanda ou sobre os custos de cada
uma das empresas reguladas seja o mesmo.
Essa metodologia é utilizada extensamente nos
setores de saneamento e de distribuição de energia elétrica do Reino Unido, onde as empresas se
organizam regionalmente, com cada uma servindo
uma área específica. Nestes casos, os reguladores
elétricos (OFGEM – Office of Gas and Electricity
Markets) e de saneamento (OFWAT – Office of
Water Services) tentam identificar, sobre as bases
de custos observados e de fatores ambientais que
afetam estes custos, quais empresas são relativa-
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mente eficientes e quais são ineficientes. Um dos
benefícios chave da YC é que esta abordagem regulatória promove a revelação de informação de
parte de quem melhor a conhece: a empresa. No
entanto, como já foi mencionado, exige certos requisitos de quantidade de prestadores comparáveis e de disponibilidade de informação.
Não raro, estes requisitos esbarram em problemas de empresas operando em mercados distintos
e condições diferentes, comprometendo a comparação direta. Em outros casos, quando a comparação direta é possível, nem sempre existe um bom
número de empresas para serem comparadas, o
ente regulador não é o mesmo ou a informação
com a qual o regulador conta não é de qualidade.
Se o número de empresas envolvidas na comparação é pequeno, existe o risco de colusão, ou
seja, dos operadores entrarem em acordo para
manter seus custos a níveis desnecessariamente
altos, gerando tarifas maiores para todos os prestadores. Este risco se assemelha ao “efeito rachet”
observado na regulação Price cap. Porém, a possibilidade de ocorrer colusão é menor quanto
maior o número de empresas participantes do
benchmarking.
Outro inconveniente que surge quando existem
poucas empresas é a não representatividade para
permitir uma análise estatística razoável, comprometendo o uso de técnicas avançadas de análise
(por exemplo, os estudos de fronteiras de eficiência) que permitam extrair mais informação dos dados com os quais se contam.
Um ponto a se levar em conta é que a escassez de
empresas em uma amostragem de corte transversal pode ser suavizada se existirem séries temporais para cada uma delas, de modo a construir um
painel com um número razoável de observações.
Alternativamente, pode-se utilizar informação de
outras jurisdições ou países. Entretanto, essa alternativa agrava o problema da comparabilidade,
conforme será discutido mais adiante. Ainda, há a
possibilidade do poder concedente dividir regionalmente as empresas monopolistas, aumentando
assim o tamanho da amostra. Ao fazer isso, cria-se
um trade-off entre as economias de escala que se
podem perder ao separar as empresas e os ganhos
de informação que seriam obtidos com a segmentação regional de monopólios naturais: quanto
mais se fragmenta territorialmente um monopólio natural, mais informação se obtém e mais
efetiva se torna a regulação YC, ainda que maiores possam ser os custos derivados de menores
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economias de escala ou de escopo. Isso posto, a
desintegração regional só é eficiente de um ponto
de vista econômico quando se espera que os benefícios de contar com mais informação superem as
perdas de economias de escala e de escopo
É preciso levar em conta ainda que esse tipo de
metodologia depende em grande medida da compatibilidade entre as normas contábeis das empresas analisadas, para permitir a comparação dos
dados financeiros gerados por em cada uma delas.
Caso isso não aconteça, seria difícil separar as diferenças de custos atribuídas às diferentes normas
contábeis das devido à ineficiência da empresa.
Comparação dos modelos de benchmarking
A aplicação dos métodos paramétricos depende
da especificação prévia da função de produção ou
de custo definida pelo regulador.
Segundo Charnes et al. (1978), o Método DEA
permite supor retornos constantes de escala (rce)
ou seja que acréscimo de insumos produzirão
acréscimos proporcionais de produtos ou Retornos
Variáveis de Escala (RVC) e não assume proporcionalidade entre insumos e produtos (BANKER et al.
1984). O DEA apresenta a vantagem de não necessitar assumir nenhuma forma funcional prévia
para a produção ou para o custo. Inexiste no DEA,
portanto, a possibilidade de erro de especificação das formas funcionais. Outra vantagem deste
método é a possibilidade de usá-lo em amostras
relativamente pequenas. Por não ser paramétrico,
o DEA apresenta a limitação de não permitir a avaliação estatística dos parâmetros estimados. Isto,
somado ao fato do método ignorar o subconjunto
das observações ineficiente para estimar a fronteira de eficiência, torna o método mais sensível
a observações atípicas (chamadas outliers) e pode
ocasionar implicações mais sérias sobre o DEA do
que sobre métodos paramétricos quando da ocorrência de erros de dados. Essa alta sensibilidade à
qualidade da amostra também faz com que o método seja mais recomendado quando se compara
agentes homogêneos. Além disso, o DEA necessita
que se assuma alguma hipótese a respeito dos retornos de escala, que se mal especificados podem
trazer conclusões erradas sobre a forma funcional
da fronteira de eficiência. Por último, o método
parte do pressuposto que toda distância em relação à fronteira se deve à ineficiência.
Por outro lado, a aplicação de métodos paramétricos pode ser vantajosa, uma vez que estes permitem a construção de intervalos de confiança e,
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portanto, a aplicação de testes de hipótese. Dentre
os métodos paramétricos, o enfoque estocástico
é o menos sensível à presença de outliers. Outra
vantagem da SFA é a possibilidade de se separar
o estoque de ineficiência das empresas dos ruídos estatísticos. Uma crítica comum que se faz a
esses modelos é a decomposição dos desvios em
relação à fronteira em ruído estatístico e ineficiência. Argumenta-se que não existe justificativa a
priori para selecionar uma distribuição particular
para a ineficiência. Uma forma de suavizar esse
problema é por meio da utilização de uma forma
funcional relativamente flexível que não imponha
um comportamento restritivo sobre as medidas de
eficiência. Dentro dos modelos paramétricos, as
fronteiras de MQO e de MQOC têm a vantagem

de serem as mais simples de se calcular. Não obstante, o MQOC pressupõe que as tecnologias média e da fronteira são idênticas – uma vez que a
regressão do MQOC nada mais é que a do MQO
deslocada até a empresa mais eficiente da amostra
– o que não necessariamente é verdadeiro. Ainda,
como mencionado, o MQOC parte do pressuposto
que toda distância da curva retrataria algum grau
de ineficiência da empresa, o que pode não ser
verdadeiro.
Marinho (2006) afirma que o price cap constitui-se na definição de um preço-teto para os preços
médios da firma, corrigido de acordo com a evolução de um índice de preços ao consumidor (Retaill
Price Index – RPI), menos um percentual equivalente a um fator X de produtividade, podendo en-

Vantagens

MQO

Desvantagens

• Não considera fatores aleatórios. Toda distância da
curva enseja ineficiência.

• Simplicidade
• Permite avaliação estatística dos parâmetros

• Necessidade de especificar função de custo/produção.

• Idem ao MQO
• Pressupõe que as tecnologias média e da fronteira
são as mesmas

• Idem ao MQO
MQOC

• Permite incorporar o conceito de fronteira de máxima eficiência ao MQO

• Pressupõe que todo desvio da fronteira corresponde
à ineficiência.
• Muito sensível a valores extremos (presença de
outliers)

SFA

• Permite incorporar efeitos aleatórios na definição
de fronteira.

• Necessidade de especificar a distribuição do componente de ineficiência.

• Permite avaliação estatística dos parâmetros

• Necessidade de especificar função de custo/produção.

• Pouca sensibilidade à presença de outliers

• Alta sensibilidade a erros de dados e/ou outliers.
DEA

• Não é necessário assumir forma funcional para a
fronteira

• Pressupõe que todo desvio da fronteira corresponde
à ineficiência

• Possibilidade de trabalhar com amostras pequenas

• Necessidade de assumir premissa sobre ganhos de
escala

Fonte:Sabesp (2011)

Tabela 1- Comparação dos Métodos de Benchmarking
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volver, também, um fator Y de repasse de custos
para o consumidor, formando a equação: RPI – X
+ Y. Esse método, segundo Pires et al. (2005, p.
14-25), requer a definição, pelo regulador, de uma
série de variáveis relevantes como: indexador de
preços, fator de produtividade, grau de liberdade
para a variação de preços relativos, grau de extensão dos repasses dos custos permitidos para
os consumidores e formas de incentivo ao investimento e à melhoria da qualidade do atendimento.
A Tabela 1 resume as principais vantagens e
desvantagens de cada método.
Comparação entre as abordagens bottom-up e
top-down
No aspecto teórico, o benchmarking tende a ser
mais representativo da realidade, uma vez que é
construído a partir dos dados reais da empresa.
É fundamentalmente importante que a amostra
considere um número significativo de firmas. No
aspecto técnico, demanda bases de dados com informações padronizadas que, de preferência, advenham de uma contabilidade regulatória auditada.
A complexidade do modelo de Empresa Referência, por sua vez, dá margem à subjetividade por
parte do regulador, uma vez que é tarefa árdua
dispor de referências válidas para a definição de
tantas variáveis. Como apontam Weiman (2000),
Gómez-Lobo&Vargas (2001), o alto grau de detalhamento do método demanda que o regulador
assuma premissas sobre a forma de administração eficiente da empresa regulada. A definição
dos custos eficientes no nível de processos não é
consistente com o problema de assimetria de informação que o regulador enfrenta. Ainda devido

à complexidade do modelo, as posições entre os
agentes interessados no processo de revisão tarifária (empresa regulada, usuários, poder concedente e agência reguladora) costumam divergir
bastante, por não admitirem comparações com
as próprias práticas intra-organização, desacreditando a técnica regulatória.
O tratamento das particularidades da área de
concessão se diferencia entre as abordagens. No
benchmarking estes fatores podem ser incorporados através da consideração de variáveis ambientais na modelagem. A Empresa Referência, por sua
vez, permite a incorporação dos impactos destas
especificidades nos processos da concessionária,
o que permite capturar no modelo muitas das características da área de concessão. Essa é a abordagem Bottom-up.
A Tabela 2 resume a comparação entre as duas
abordagens. O método de benchmarking é mais
utilizado na Europa enquanto a Empresa Referência (ER) na América Latina.
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP optou pelo
modelo de benchmarking e a grande maioria das
Agências Reguladoras do Brasil, somente a ADASA
- Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal optou pelo modelo de Empresa Referência.
No setor de Energia Elétrica, o modelo de ER
foi usado pela ANEEL durante os 2 ciclos de RTP
das distribuidoras de energia elétrica brasileiras.
No entanto, foi definido que o benchmarking é a
metodologia de estimação dos custos operacionais eficientes para o 3º ciclo de RTP, iniciado em
2011.

Vantagens

Top-down

• Baseada em custos agregados reais

Bottom-up

• Particulariza ao nível de processos a análise
comparada de custos: favorece consideração
de especificidades

Desvantagens

• Necessário um banco de dados extenso e consistente

• Não garante resultado final consistente.
• Requer inputs de difícil mensuração
• Assume premissas sobre a administração da empresa

Fonte:Sabesp (2011)

Tabela 2- Comparação das Abordagens Top-down e Bottom-up
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EMPRESA DE
REFERÊNCIA

Entrada de
dados físicos

+ +

Definição de
recursos
Humanos
Pessoal
Serviços

N

+

Análise de
consistência

+

S

Custos
operacionais
eficientes

Materiais
Materiais
Instalações
Móveis e Imóveis

ANÁLISE GLOBAL
Entrada de
dados físicos
e contábeis

Análise histórica
(intra-empresa)
Análise comparada
(inter-empresa)

Intervalo
eficiente de
custos

Nota Técnica ANEEL nº 343/2008

Figura 3- Análise dos Custos Operacionais Eficientes de Distribuição de Energia Elétrica no Brasil

Análise de consistência e dinâmica da regulação
Bauer et al. (1998) propõem algumas condições
de consistência aplicáveis às metodologias top-down que devem ser seguidas pelos diferentes
métodos de gerar distribuições de medidas de eficiência similares; resultar em rankings semelhantes; identificar o mesmo grupo de empresas como
as “melhores” e as “piores”; produzir medidas de
eficiência estáveis no tempo; serem razoavelmente
consistentes com outras medidas de desempenho;
e terem congruência com as condições sob as que
se desenvolve a indústria.
As três primeiras, chamadas condições de consistência interna, mostram o grau no qual os diferentes enfoques são mutuamente consistentes.
Em especial, as condições de similaridade entre
os rankings e na identificação das “melhores” e
“piores” empresas apontam que a ordenação de
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eficiência é consistente, o que é geralmente mais
importante para decisões regulatórias que o nível
de eficiência propriamente dito. Não sendo assim,
as medidas de eficiência individuais geradas por
um único procedimento seriam de certa forma
subjetivas e, portanto, de menor confiabilidade.
As três condições restantes, ditas de consistência externa, mostram o grau no qual as medidas
de eficiência geradas pelos distintos enfoques são
consistentes com a realidade.
Da mesma forma, pode-se fazer uma análise de
consistência entre as abordagens Top-down e Bottom-up. A título de exemplo, a
A Figura 3 representa a interação dessas duas
abordagens na regulação econômica usada
no 2º ciclo de RTP das distribuidoras de energia elétrica do Brasil (Nota Técnica ANEEL
nº 343/2008, fls. 21).
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A verificação da consistência é de máxima importância, já que as medidas de eficiência empregadas pelos reguladores, com o fim de comparação
ou ainda de exposição, provavelmente serão contestadas pelos operadores. Da mesma forma, medidas de eficiência estimadas pelas empresas
reguladas no âmbito de um processo de Revisão
Tarifária serão avaliadas pelos entes reguladores.

Conclusões

A medição da eficiência depende tanto da metodologia empregada quanto da seleção dos parâmetros e das variáveis explicativas. Diferentes
abordagens, parâmetros e variáveis explicativas
podem gerar resultados diferentes, ou até contraditórios. Neste caso, recomenda-se a realização de
uma análise de consistência entre abordagens e
modelos que imponha certas condições básicas
para que os resultados sejam úteis para o estudo
que se propõe.
Em síntese, as condições de consistência interna
informam quando os diferentes enfoques darão a
mesma resposta aos reguladores, enquanto que as
condições de consistência externa indicam o quão
plausíveis são os resultados.
O marco regulatório do saneamento inseriu no
setor um regramento para a operação dos serviços.
As Agências Reguladoras criadas em atendimento
a esse dispositivo, devem garantir, mediante mecanismos regulatórios, a eficiência dos serviços
por meio da comparação entre outros valores dos
fatores de produção, e a eficácia que contabiliza
o grau de concretização de uma atividade e não a
forma como está sendo desenvolvida, a qual constitui objeto da eficiência.
Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos que promovam a gestão
integrada do saneamento, considerando que estes
devem contemplar as áreas de vulnerabilidade
social. A regulação do saneamento promoverá
profundos impactos na eficiência da prestação
dos serviços e na modicidade tarifária. A questão
reside nos aspectos relacionados a garantir que
o modelo econométrico promova o instrumento
adequado para medir a eficiência e eficácia dos
serviços de forma módica. O acompanhamento
de indicadores de sustentabilidade está implícito
nos resultados diretos da preservação e redução
em custos futuros do setor. No entanto, qualquer
modelo adotado demanda desafios conceituais,
melhoria das bases públicas de indicadores, implantação de sistemas de governança, como a
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contabilidade regulatória e uma sistemática de
controle das bases de comparação de dados em
empresas. O modelo garantirá ao usuário retornos
em eficiência e eficácia da prestação dos serviços
e consequentemente, reflexos sobre as tarifas.
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Resumo
O artigo apresenta uma equação de chuvas para a cidade de Fortaleza a partir de 30 anos de registros
pluviográficos (1970-1999) da estação climatológica da Universidade Federal do Ceará. Foram avaliadas séries anuais de eventos de intensidades médias máximas de chuvas para durações de 5, 10, 20,
30, 45, 60 e 120 minutos. O processo resultou da análise de 611 hietogramas de precipitação observados no período. Na determinação dos parâmetros da equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF),
aplicou-se o método de Gumbel-Chow. Os dados foram ajustados a uma distribuição de probabilidade
Gumbel e para definição da equação de chuva aplicou-se o método descrito por Wilken (1978). A equação permite calcular diretamente as intensidades de precipitação para períodos de retorno de 5 a 100
anos para durações de chuva de até 120 minutos. Os resultados da nova equação foram comparados
com os valores obtidos pela aplicação de três equações anteriores, sendo que as duas primeiras foram
desenvolvidas nas décadas de 70 e 80 do século XX e, a terceira, no ano de 2008.
Palavras-chave: Equação de chuva, registros pluviográficos, Curvas intensidade-duração-frequência.

Abstract
The article introduces an intensity-duration-frequency (IDF) equation for the city of Fortaleza from
30 years of pluviographic records (1970-1999) of the climatological station of the Federal University
of Ceará. The equation was built based on annual series of maximum averages of rainfall intensities for
durations of 5, 10, 20, 30, 45, 60 and 120 minutes. The case resulted from the analysis of 611 rainfall
hyetograph observed in the period. In determining the parameters of the equation IDF was applied the
Gumbel-Chow method. The data were adjusted to a Gumbel probability distribution function, and to
defining the rain equation applied the method described by Wilken (1978). The equation is valid for
return periods from 5 to 100 years and for rainfall durations up to 120 minutes. The results of the new
equation were compared with values obtained by the application of three previous equations. The first
two were developed in the 70’s and 80’s of the twentieth century, and the third, in year 2008.
Key-words: IDF equation, pluviograph data, Intensity-duration-frequency curves..
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Introdução

Os modelos comumente empregados na transformação de chuva em vazão em projetos de
Drenagem Urbana (DU) são os modelos ditos
concentrados, tais como a fórmula racional, os
métodos da onda cinemática e os métodos relacionados ao hidrograma unitário. Com uma
menor aplicação pelos projetistas de drenagem
urbana aparecem os modelos de abordagem distribuída e semi-distribuída como o modelo Topmodel (BEVEN et. al., 1995, XAVIER, 2002). A
determinação da vazão de projeto para dimensionamento de uma dada estrutura hidráulica é
feita em duas etapas: inicialmente, determina-se
a chuva de projeto representada por um hietograma; em seguida, aplica-se o hietograma em
um modelo chuva deflúvio.
A escolha do hietograma e do modelo chuva x
vazão depende basicamente da escala da bacia
hidrográfica. Trata-se, em síntese, de selecionar
as distribuições espaciais e temporais da chuva
de projeto. Para bacias pequenas, menores do
que 2,5 km² admite-se a chuva com intensidade
constante em toda sua duração e distribuição uniforme ao longo da bacia hidrográfica. Para bacias
médias, menores do que 100 km² admite-se que
a chuva varia ao longo do tempo e é uniforme
no espaço. Para grandes bacias, aplicam-se modelos com chuvas variáveis no tempo e no espaço
(PONCE, 1989).
Nas bacias urbanas, em geral, adotam-se as premissas de bacias pequenas e médias. Em ambos
os casos, quer seja por precipitação constante ou
variável no tempo, a equação intensidade- duração-frequência (IDF) é de fundamental importância para a formulação da chuva de projeto.
Os dimensionamentos das obras de microdrenagem urbanas, tais como as sarjetas, as bocas-de-lobo, as galerias de drenagem pluvial e, os
bueiros, são feitos com base no emprego de
equações intensidade-duração-frequência, conhecidas no meio técnico de engenharia como
equações de chuva.
O DNIT, órgão nacional gestor do sistema
rodoviário, exige a elaboração de curvas de intensidade-duração-frequência (I-D-F) e de altura-duração-frequência (A-D-F), para períodos de
retorno de 5, 10, 15, 25, 50 e 100 anos, como
pressuposto para o dimensionamento de obras
rodoviárias, tais como os bueiros e os pontilhões
(DNIT, 2006). A síntese destas curvas conduz à
elaboração de equações de chuva.
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Atualmente, em Fortaleza, a Secretaria de
Infraestrutura Municipal (SEINF) ainda utiliza nos projetos de Drenagem Urbana (DU) a
primeira equação de chuva desenvolvida em
1978 no âmbito do Plano Diretor de Drenagem
Urbana de Fortaleza (CEARÁ, 1978). Há uma
segunda equação de chuva desenvolvida em
1983 pelos professores Clóvis Eduardo Matos
Neto e Nise Sanford Fraga, em uma pesquisa na
Universidade Federal do Ceará (MATOS NETO
e FRAGA, 1983) e, uma terceira equação desenvolvida por Rodrigues et.al (RODRIGUES et. al.,
2008).
Zuffo (2004) discute sobre a questão da necessidade de revisão periódica das equações
de chuva orientadoras de projeto de drenagem
urbana pelo menos uma vez em cada década,
apresentado na sua publicação “Equações de
Chuva São Eternas?” no XXI Congresso Latino
Americano de Hidráulica realizado em São
Paulo em 2004. Nessa lógica foi desenvolvida
uma nova equação de chuvas para Fortaleza
com dados da estação pluviográfica da Universidade Federal do Ceará. A oportunidade
decorreu da obtenção de dados digitalizados a
partir dos registros pluviográficos organizados
pelo Engenheiro Vicente Melo Lima no âmbito
de sua dissertação de mestrado para o período
de 1970 a 1999 (LIMA, 2005).
O objetivo do presente trabalho é apresentar
uma nova equação IDF para Fortaleza com base
nos dados da Estação Climatológica da Universidade Federal do Ceará, localizada no Campus
do Pici na parte Oeste da cidade, e discutir a
variação dos resultados obtidos pela comparação do emprego da nova equação com as três
equações anteriores.

A área de estudo

A cidade de Fortaleza, capital do Estado do
Ceará, com uma população de 2.447.409 habitantes (BRASIL, 2011) é a quinta cidade mais
populosa do país e a segunda maior em densidade demográfica. A Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF) engloba 15 municípios e tem
uma população de aproximadamente 3,6 milhões de habitantes, sendo a sexta maior cidade
do país e se inclui entre as 80 maiores regiões
metropolitanas do mundo (CEARÁ, 2011, CITYMAYORS, 2010). A Figura 1 mostra o mapa da
região metropolitana de Fortaleza localizada
no Estado do Ceará.
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Fonte: Banco de dados dos autores, 2011

Figura 1- Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará.

Base conceitual

De forma geral, as relações entre intensidade,
duração e frequência das precipitações pluviais
podem ser representadas por equações do tipo
mostrado na Equação 1 (MARTINEZ JR. e MAGNI,
1999):
Os valores de C e n variam com o período de

(1)

(2)

Onde
K e m são parâmetros da equação
T é o período de retorno em anos

na Equação 3:
Vários autores reportam a forma da Equação 3

Onde
i = intensidade pluviométrica média máxima para a duração
t, em mm/min
t = duração da chuva em minutos

(3)

C, n e t0: são os parâmetros empíricos.

retorno T.
As relações entre C e T e n e T podem ser representadas vários tipos de equações (MAGNI e
MELO, 1986).
Em uma delas, admite-se n como constante e
introduz-se um novo parâmetro na equação, na
forma da Equação 2:
A inserção da Equação 2 na Equação 1 resulta
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Onde
i representa a intensidade da precipitação (mm/h)
T denota o tempo de retorno (anos)
t a duração da chuva (minutos)
K, m, t0, n são parâmetros da equação obtidos

empiricamente para cada localidade
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como a mais utilizada em representar as relações
IDF de chuvas intensas (CAMPOS, 2009, VILELLA
e MATTOS, 1975, PONCE, 1989).
Para obtenção dos parâmetros da Equação IDF,
os dados podem ser organizados em séries anuais
ou em séries parciais. As séries anuais são formadas pelo valor máximo da precipitação observada
em cada ano para uma determinada duração. As
séries parciais são formadas pelos maiores valores de precipitações independentes, de cada duração, acima de um dado valor de referência, sem
levar em conta o número de ocorrências dentro
de um dado período.
Muitos engenheiros e pesquisadores já desenvolveram equações IDF. Entre estes podem ser
citados: Pinto et al. (1996) no Estado de Minas Gerais, Fendrich (1998) no Estado do Paraná, Costa
& Brito (1999) e Oliveira et al. (2000) no Estado
de Goiás, Martinez Júnior (1999) no Estado de
São Paulo, Silva et al. (1999) para o Estado do Rio
de Janeiro e Espírito Santo, Back (2009) e Nerilo
et al. (2002) para o Estado de Santa Catarina.
Devido à dificuldade na obtenção dos dados
pluviográficos, a grande maioria dos estudos de
chuvas intensas possui series inferiores àquela
recomendada pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM), que é de 30 anos.
Pfafstetter (1982) no ano de 1957 desenvolveu um trabalho pioneiro denominado Chuvas
Intensas no Brasil, que utilizou séries de valores
máximos de precipitações de 98 estações pluviométricas em diversas regiões do país, para a
construção de curvas intensidade-duração-frequência, utilizando a distribuição de Gumbel. O procedimento utilizado para a seleção dos maiores
eventos de chuvas neste trabalho é considerado
um clássico dentro da área. Para uma primeira
seleção de eventos de chuvas intensas, adotou-se
para as durações de 5, 15 e 30 minutos, e 1, 2, 4,
8, 14, 24 e 48 horas e os limites de precipitação
mínimos de 8, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 47, 55 e
70 milímetros respectivamente, segundo critérios
propostos por Pfafstetter. O autor selecionou, em
média, aproximadamente 10 chuvas em cada ano
de observação, para cada posto pluviométrico,
porque, em geral, as chuvas intensas não apresentam precipitações que excedem os limites mínimos fixados para todas as durações.
O trabalho de Pfafstetter (1982) foi incorporando no conjunto das equações de chuva que estão disponíveis no aplicativo ABC6, desenvolvido
no Laboratório de Sistemas de Suporte à Decisão
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da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (OLIVEIRA et. al., 1999).
A equação da AUMEF
Em 1976, a Autarquia Metropolitana de Fortaleza (AUMEF) contratou com a Empresa de
Consultoria Aqua Plan a elaboração de um Plano
Diretor de Drenagem para a Região Metropolitana de Fortaleza. Na época, Fortaleza ainda não
dispunha de uma equação IDF para utilização no
dimensionamento das obras hidráulicas. Todos
os dimensionamentos eram feitos com o método
do Engenheiro Otto Pfafstetter desenvolvido em
1957.
A Consultora desenvolveu a primeira equação
para Fortaleza com base em dados da estação climatológica do Inmet no período de 1928 a 1975.
No final da análise de consistência dos dados foi
utilizada uma série de 37 anos. (CEARÁ, 1978, p.
165).
A empresa chegou à Equação 4, válida para durações menores do que duas horas.
A equação da AUMEF ainda é muito aplicada

(4)

Onde
i denota a intensidade de precipitação (mm/h)
T representa o tempo de retorno (anos)
t a duração da chuva (min)

em projetos de drenagem urbana na Região
Metropolitana de Fortaleza e cidades próximas,
sendo inclusive reconhecida como equação oficial
pela Secretaria de Infraestrutura do Município de
Fortaleza.
A equação de Matos Neto e Fraga
Matos Neto & Fraga (1983) desenvolveram
uma equação de chuvas intensas para Fortaleza.
Na sua elaboração foram utilizados dados de
pluviógrafo da estação meteorológica do Centro
de Ciências Agrárias da Universidade Federal do
Ceará referentes ao período de 1964 a 1980.
Os autores empregaram a metodologia descrita
por Wilken (1978) adotando o método de Chow-Gumbel para estimativa da frequência das preci-

Revista DAE

51

Artigo Técnico

pitações intensas, segundo as durações de 5, 10,
20, 30, 45, 60 e 120 minutos. Os parâmetros da
equação foram determinados pelo método dos
mínimos quadrados. A fórmula obtida é apresentada na Equação 5.

(5)

Onde
i denota a intensidade de precipitação (mm/h)
T representa o tempo de retorno (anos)
t a duração da chuva (min)

A equação de Rodrigues, Andrade, Oliveira e Lobato
Rodrigues et. al. (2008) desenvolveram equações de chuvas para as cidades de Fortaleza e
Pentecoste no Estado do Ceará, empregando o
modelo teórico da distribuição de probabilidades
de Gumbel aos dados da estação meteorológica
de Fortaleza e Pentecoste, para as durações de 5,
10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360,
720 e 1440 minutos. O modelo probabilístico
ajustado foi testado pelo teste de aderência de
Kolmogorov-Smirnov, evidenciando ajuste em nível de 20% de significância.
Segundo os próprios autores, os valores estimados pela equação geral podem apresentar erros de até 40% para a localidade de Pentecoste,
confirmando a necessidade de equações distintas
para cada período de retorno. Os dados ajustados
aproximaram-se dos valores obtidos pela equação de Gumbel, evidenciando que as equações desenvolvidas podem ser empregadas na estimativa
das intensidades de chuva, com exceção da duração de 5 minutos na estação de Fortaleza, pois há
uma tendência em subestimar os valores esperados. A equação para Fortaleza é apresentada na
Equação 6.

(6)
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Dados e metodologia

A nova equação de chuva para Fortaleza foi obtida através de análise estatística dos dados do
pluviógrafo da estação meteorológica do Centro
de Ciências Agrárias da Universidade Federal do
Ceará, o qual dispõe de registros contínuos com
intervalo de 5 em 5 minutos desde 1970 até
1999. Os dados utilizados foram digitalizados
pelo Engenheiro Vicente Melo Lima para o desenvolvimento de sua dissertação de mestrado na
Universidade Federal do Ceará (LIMA, 2005)
A equação foi desenvolvida em três fases: 1) a
fase preparatória de organização dos dados; 2) a
fase de estudos estatísticos para avaliação das relações frequenciais; 3) fase de determinação dos
parâmetros da IDF. Complementarmente foi feita
uma comparação com os resultados das equações
anteriores.
Fase Preparatória
No presente trabalho, os dados de precipitação foram organizados em durações com intervalos de 5, 10, 20, 30, 45, 60 e 120 minutos.
Para cada intervalo de tempo foi formada uma
série com as precipitações máximas anuais.
Em seguida, dividindo-se a precipitação pelo
respectivo intervalo de tempo, formaram-se as
séries anuais de intensidades médias máximas
anuais.
Na análise das chuvas diárias, criaram-se hietogramas para as chuvas de maior intensidade
observadas em cada ano. O objetivo principal
da elaboração dos hietogramas foi facilitar a
leitura e escolhas das chuvas máximas anuais. Durante o processo foram elaborados 611
hietogramas. A precipitação máxima diária
ocorrida no período em estudo (1970 a 1999)
ocorreu em 25/03/1995 correspondendo a
171,20 mm.
Análise Estatística
Inicialmente foram calculadas as estatísticas
amostrais média e desvio padrão para as sete durações de chuva (Tabela 1).
Em seguida, foi feito um ajustamento à distribuição de Gumbel para determinar as relações
entre e as intensidades médias máximas e os respectivos períodos de retorno. Os períodos de retorno selecionados foram de 5, 10, 15, 20, 25, 50
e 100 anos com a aplicação da Equação 7.
O fator de frequência K varia com o período de
retorno e com o tipo de distribuição estatística.
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Duração

5 min

10 min

20 min

30 min

45 min

60 min

120 min

Média

108,18

88,35

66,77

61,06

50,63

43,42

23,79

Desvio-padrão

43,54

21,76

20,85

22,09

18,08

16,65

11,42

Tabela 1- Estatística das intensidades médias máximas na estação climatológica da UFC no
período de 1970 a 1999 (mm/h)

(8)

(7)

Onde

Onde

X = intensidade média máxima com período de retorno T;

T = período de retorno

X = intensidade média máxima da amostra;

δ=constante de Euler igual a 0,5772157

K = fator de frequência da distribuição de Gumbel;
s = desvio padrão da amostra.

Para a distribuição de Gumbel utiliza-se a Equação 8:

Duração
(min)

Com a aplicação das equações 6 e 7 foram calculadas as relações entre as intensidades médias
máximas e os períodos de retorno (Tabela 2).

Intensidade Máxima Provável ( mm/hora)

Dados
Estatísticos

Período de Retorno

Média

Desvio-padrão

5 anos

10 anos

15 anos

20 anos

25 anos

50 anos

100 anos

5

108,18

43,54

139,5

165,0

179,4

189,4

197,2

221,0

244,7

10

88,35

21,76

104,0

116,8

123,9

129,0

132,8

144,8

156,6

20

66,77

20,85

81,8

94,0

100,9

105,7

109,4

120,8

132,2

30

61,06

22,09

76,9

89,9

97,2

102,3

106,2

118,3

130,3

45

50,63

18,08

63,6

74,2

80,2

84,4

87,6

97,5

107,3

60

43,42

16,65

55,4

65,2

70,6

74,5

77,5

86,6

95,6

120

23,79

11,42

32,0

38,7

42,5

45,1

47,1

53,4

59,6

Tabela 2- Relações entre as intensidades médias de chuvas e respectivos períodos de retorno,
calculadas pelo método de Gumbel-Chow.
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Estimativa dos parâmetros da equação IDF
Na determinação da Equação IDF, utilizou-se
o método clássico descrito por Wilken (1978, p.
50). A forma geral da equação de chuvas intensas, para um dado período de retorno pode ser
representada no domínio logarítmico pela Equação 9.

(9)

Onde
i = intensidade em mm∙min-1
t = duração da chuva em minutos
b = tangente do ângulo de inclinação da reta

constante c, no termo referente à duração de
precipitação. Não há uma regra especifica para
a determinação da constante c e sua determinação deve ser feita por tentativas. Segundo Wilken
(1978), o valor de c deve ser estudado, empregando-se a curva intensidade-duração correspondente ao período de retorno de cinco anos. Esta
curva é apresentada na Figura 2.
No gráfico bilogarítmico da Figura 2 para um
tempo de retorno de cinco anos, inicialmente, é
traçada uma curva provisória por interpolação
visual (curva original). Em seguida, foram escolhidos nesta curva dois pontos próximos das extremidades, cujas coordenadas são respectivamente
(t1,i1) e (t2,i2). A Equação 10 apresenta a relação
matemática destes dois pontos em relação aos parâmetros da equação de chuva.

A = intercepto, ou a ordenada correspondente à duração de
um minuto
c = o termo utilizado devido à necessidade de uma correção
referente à duração

Obtenção do valor de c
Ao se traçar a curva duração x intensidade de
precipitação em um diagrama bilogarítmico, com
pares de pontos (t, i), observou-se um trecho em
curva mais acentuada, localizado na região correspondente às menores durações. Assim, existe a
necessidade de se fazer correção, introduzindo a

(10)

Os pares de valores obtidos foram: (t1=7 min;
i1=2,0 mm/min) e (t2=100 min; i2=0,6 mm/min).
Considerou-se, em seguida, um terceiro ponto (t3,
i3) na mesma curva. O valor de i3 é obtido pela
Equação 11 e t3 é tirado do gráfico.

(11)

Foram obtidos i3=1,1 mm/min e t3=39,0 min.
Colocando-se na Equação 9 os valores de i1, i2
e i3 obtidos da Equação Geral (Eq.-1), tem-se a
Equação 12:

(12)

Figura 2 – Gráfico de intensidade-duração para
período de retorno de cinco anos.
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Resolvendo a Equação 11 para c, tem-se a
Equação 13:
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(13)

O valor de c obtido foi 28,3.
Verificação do valor de c e obtenção de um valor
provisório para b
O próximo passo foi verificar se o valor de c adotado era satisfatório. A verificação é feita traçando
uma nova curva com os pontos (t+c, i), o que equivale a deslocar horizontalmente para a direita
todos os pontos da curva provisória. O valor c obtido é considerado satisfatório quando os pontos
deslocados configurarem aproximadamente uma
linha reta (curva ajustada da Figura 2).
A inclinação da reta traçada fornece um valor
provisório para o parâmetro b. No caso consideraram-se os pares de pontos (t1=100 min; i1=0,9
mm/min) e (t2=34 min; i2=2,4 mm/min) resultando no valor de b dado pela Equação 14.

(14)

Equação 17, proposta por Wilken (1978), na qual
a constante A definida nas equações 8 e 9 para
a ser representada por: A=B.Td. Comparando-se
a Equação 16 com a Equação 3, B substitui K, d
substitui m, c substitui t0 e b substitui n nessa
nova nomenclatura de variáveis.

(17)

Onde
i = intensidade de precipitação em mm/h;
T = período de retorno em anos
t = duração da chuva em minutos
B, c, b e d = parâmetros particulares da equação para cada
localidade

Na determinação do valor da constante B e da
constante d, foi tirada a média dos valores de A
referentes a cada período de retorno, isto é, para
cada período de retorno foi tirado um valor médio de A. Empregou-se novamente o método dos
mínimos quadrados na determinação das constantes B e d dado pelas equações 18 e 19.

Obtenção do parâmetro A=B.Td e do valor definitivo de b
Na determinação da constante A e do valor definitivo de b, foi empregado o método dos mínimos
quadrados, representado pelas equações 15 e 16
abaixo:

(18)

(19)

(15)

(16)

A forma geral da equação de chuva apresentada na Equação 3 passa a ter a configuração da
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Nesta fase de emprego do método dos mínimos
quadrados, foi utilizado o programa computacional EQCHUD (Equações de Chuvas – Desenvolvimento) elaborado por Silva (1990). Finalmente,
os parâmetros da nova equação de chuva para
Fortaleza resultaram em: c = 28,31; b = 0,904;
B = 2.345,29; d = 0,173, os quais se aplicam à
Equação 17, resultando na Equação 20.
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Resultados e discussões

A Equação 20 representa a equação de chuvas
intensas para Fortaleza desenvolvida com base
em 30 anos de registros pluviográficos contínuos (1970 a 1999) segundo a metodologia
apresentada.

(20)

Onde
i = intensidade média de chuva em mm/h para a duração da
chuva de t minutos
T denota o período de retorno da precipitação em anos

Essa equação é apresentada graficamente na
Figura 3.
Comparação entre as quatro equações
As figuras 4 e 5 mostram os gráficos com as
curvas I-D-F relativas aos períodos de retorno de
50 anos e 100 anos calculadas pelas três equações de chuvas existentes de Fortaleza e a equa-

ção proposta, respectivamente.
Os gráficos das figuras 4 e 5 mostram que
não há uma diferença entre as intensidades de
precipitações calculadas pelas quatro equações
para cada período de retorno respectivo, a partir da duração de 10 minutos. A equação mais
antiga da AUMEF (CEARÁ,1978) corresponde à
envoltória inferior das intensidades de precipitações para cada duração e período de retorno,
enquanto que a equação de Rodrigues (2008)
corresponde à envoltória superior destas intensidades. A equação proposta pelos autores
praticamente adere à curva representativa da
equação de Matos Neto e Fraga (1983) e situa-se entre as duas envoltórias, aderindo praticamente à curva da equação desenvolvida por
Rodrigues a partir de uma duração de chuva de
60 minutos.
A maior diferença percentual entre as intensidades de precipitação calculadas pela equação
proposta pelos autores e as outras equações
ocorre para a duração de 5 minutos quando
comparada com a equação de Rodrigues (2008)
para um período de retorno de 100 anos (27%).
Esta diferença percentual se reduz até um mínimo de 2,5% para durações de chuva superiores a 60 minutos.

Figura 3 – Curva de intensidade-duração-frequência de chuvas proposta para a estação climatológica da UFC em Fortaleza- CE
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Figura 4– Curvas I-D-F das quatro equações de Fortaleza para o período de retorno de 50 anos.

Figura 5– Curvas I-D-F das quatro equações de Fortaleza para o período de retorno de 100 anos.
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Conclusões

A partir da análise das alturas de chuvas diárias com durações sucessivas de 5 minutos
foram desenvolvidas curvas que representam a
relação entre intensidade, duração e frequência
de chuvas intensas para a cidade de Fortaleza.
Foi ajustada uma equação que representa estas
curvas IDF. A equação obtida permite o cálculo
da intensidade máxima de chuvas com durações
entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de
5 a 100 anos.
A nova equação proposta apresenta resultados
dentro da envoltória de intensidades de precipitação, calculadas para uma mesma duração e
período de retorno, pelas outras três equações
de chuva para Fortaleza, desenvolvidas em 1976,
1983 e 2008. No entanto, apresenta uma tendência de incremento nas intensidades de precipitação superior às calculadas com a equação
da AUMEF (CEARÁ, 1978), que ainda é aceita
como a equação oficial de chuvas pelos órgãos
de infraestrutura de Fortaleza, para projetos de
drenagem urbana.
O estudo comprovou que as quatro equações
de chuva desenvolvidas para Fortaleza não apresentam resultados que diferem significativamente
do ponto de vista estatístico e que todas são adequadas para emprego em projetos de obras de
microdrenagem urbana em pequenas bacias de
drenagem em Fortaleza e sua região metropolitana. O projeto de obras de maior envergadura
como pontes e barragens que envolvam bacias de
drenagem com áreas superiores a 2,5 km² deve
considerar metodologias mais específicas que considerem a distribuição espacial dos postos pluviométricos e a extensão de suas séries históricas.
É importante salientar a necessidade de revisões futuras das equações de chuva, à medida
que sejam incorporados novos dados de chuvas às séries históricas disponíveis, permitindo
investigar uma possível tendência de elevação
de eventos extremos na região. A existência de
equação de chuvas atualizada para fins de auxílio
aos estudos hidrológicos é de fundamental importância para evitar o subdimensionamento de
projetos hidráulicos e de drenagem. A aparente
tendência incremental nas intensidades de precipitação resultantes da ordem cronológica de
desenvolvimento das quatro equações de chuva
disponíveis para Fortaleza mostra a necessidade
de se proceder periodicamente uma revisão destas equações conforme destaca Zuffo (2004).
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NMP de bactérias nitrificantes e desnitrificantes e sua relação
com os parâmetros físico-químicos em lodo ativado para remoção
biológica de nitrogênio de lixiviado de aterro sanitário
MPN of nitrifying and denitrifying bacteria and its relation to
the physical - chemical parameters in activated slugde for biological
removal of nitrogen in sanitary landfill leachate
Andreliza C. Del Grossi Oliveira | Christof Inácio Blaich | Deize Dias Lopes
Simone Vasconcelos Santana | Katia Prates
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Resumo
Este trabalho compara o NMP de bactérias nitrificantes e desnitrificantes com os parâmetros físico-químicos de monitoramento do sistema de remoção de nitrogênio de lixiviado. O sistema foi operado com TDH de
3 (anóxico) e 10 dias (aeróbio), em duas fases: I, sem adição de fonte de carbono, e II, com adição de etanol.
A eficiência de nitrificação foi de 70% - NKT afluente de 1551 a 660 mg N-NH3.L-1. No período que ocorreu
acúmulo de nitrito o NMP das BOA foi de 5,6.1001NMP/100mL (59ºd) e de 1,3.1008 NMP/100mL (110ºd).
O NMP das BON variou de 1,4.1004 a 2,4.1007 NMP/100mL, as menores estimativas foram obtidas quando
a concentração de nitrito foi elevada. O NMP das desnitrificantes, sem adição de carbono, foi de 3,3.1005 a
3,5.1008 NMP/100mL e após a adição de etanol foi de 2,4.1010 NMP/100mL. O sistema apresentou bom
desempenho, no entanto, devido as características físico-químicas do lixiviado, para a eficiência estabilidade
do processo é necessário o controle do pH.
Palavras-chave: Lixiviado; aterro sanitário; NMP; nitrogênio.

Abstract
This paper compares the MPN of nitrifying and denitrifying bacteria with the physicochemical parameters
of the monitoring system nitrogen removal of leachate. The system was operated at HRT of 3 (anoxic) and 10
days (aerobic) in two phases: I, without the addition of carbon source, and II, with the addition of ethanol. The
nitrification efficiency was 70% - NKT affluent: 1551 to 660 mg N-NH3.L-1. During that time occurred nitrite
accumulation of the NMP was 5,6.1001NMP/100mL (59ºd) and 1,3.1008 NMP/100mL (110ºd). The MPN of
NOB varied of 1,4.1004 to 2,4.1007 NMP/100mL, the lower estimates were obtained when the nitrite concentration was high. The MPN of denitrifying, without of carbon source, was 3,3.1005 a 3,5.1008 NMP/100mL
and after addition of ethanol was 2,4.1010 NMP/100mL. The system performed well, however, due to the
physico-chemical characteristics of the leachate, for the efficiency stability of the process is required the pH
control.
Key-words: Leachate; landfill leachate, MPN; nitrogen.
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Introdução

As características dos lixiviados gerados em
aterros sanitários variam devido à composição
dos resíduos urbanos, as condições sazonais, a
localização, a idade e a forma de operação do
aterro. Entretanto, de modo geral os lixiviados
têm como principais componentes, matéria orgânica dissolvida, compostos inorgânicos, metais
pesados e compostos orgânicos xenobióticos
(KJELDSEN, et al., 2002).
Lixiviados de aterros novos, na fase acidogênica de decomposição dos resíduos, geralmente,
apresentam elevada concentração de matéria
orgânica dissolvida e de nitrogênio amoniacal.
Enquanto que na fase metanogênica o conteúdo
de matéria orgânica diminui significativamente,
porém a concentração de nitrogênio não segue a
mesma tendência, por isso este constitui-se como
um dos principais poluentes no lixiviado a longo
prazo (KJELDSEN, et al., 2002).
Na nitrificação, o nitrogênio amoniacal é oxidado para nitrito e, na sequência, para nitrato em
duas etapas características, nas quais o oxigênio
atua como receptor final de elétrons. Esse processo é realizado por dois grupos filogen ético de
bactérias quimioautotróficas, que utilizam carbono inorgânico (via Ciclo de Calvin) para biosíntese de carbono orgânico e obtêm energia para o
crescimento a partir da oxidação do N-amoniacal
ou nitrito (SINHA & Annachhatre, 2007).
Na primeira etapa da nitrificação, ocorre a oxidação do nitrogênio amoniacal para nitrito via
hidroxilamina (NH2OH) — nitritação, e predominam bactérias do gênero Nitrosomonas sp e
Nitrosospira sp, enquanto, no passo seguinte, sucede-se a oxidação do nitrito a nitrato — nitratação, geralmente atribuída às bactérias do gênero
Nitrobacter sp e Nitrospira sp (VAN LOOSDRECHT; JETTEN, 1998; PHILIPS et al., 2002).
Diversos fatores e suas interações têm influência no processo de nitrificação, sendo os mais
importantes: temperatura, pH, deficiência de
oxigênio dissolvido, variação da carga e concentração de nitrogênio e a presença de substâncias tóxicas ou inibidoras, inclusive o próprio
substrato e alguns intermediários do processo
(GUJER, 2010).
Um fator importante a considerar na nitrificação de águas residuárias com alta concentração
de nitrogênio é a inibição ou redução da atividade das bactérias nitrificantes ocasionada pela
concentração de amônia livre (NH3), que é função
maio-agosto 2013 nº192

da concentração de nitrogênio amoniacal, do pH
e da temperatura, portanto é importante manter
as condições operacionais do sistema para que o
nível de amonia livre seja mantido baixo (DONG-JIN KIM et al., 2005).
Na desnitrificação bactérias quimioheterotrófica utilizam nitrito e/ou nitrato como receptores
finais de elétrons na cadeia respiratória, na ausência de oxigênio molecular, transformando-os
em nitrogênio molecular (N2), com formação de
produtos intermediários como HNO2, NO e N2O,
mediante um doador de elétrons, que podem ser
compostos orgânicos ou inorgânicos reduzidos
(VAN LOOSDRECHT; JETTEN, 1998). Este processo é influenciado por fatores como: concentração e tipo da fonte de carbono, temperatura,
pH, concentração de oxigênio dissolvido e de
substâncias tóxicas.
Na desnitrificação, realizada por organismos
heterotróficos, há necessidade de carbono orgânico, que é utilizado como fonte de carbono e de
energia pelas bactérias que realizam a redução
do nitrogênio oxidado a N2. O carbono orgânico
poderá ser proveniente de fonte interna, ou seja,
da própria água residuária, ou externa como o
etanol.
Na Tabela 1 estão exemplificados os processos
biológicos de nitrificação e desnitrificação realizados por bactérias autotróficas e heterotróficas
e as fontes de carbono e energia utilizadas, bem
como os receptores de elétrons.
As análises microbiológicas da biomassa nos
sistemas biológicos de tratamento de águas residuárias, como lixiviados de aterros sanitários,
podem ser empregadas como ferramentas para
otimizar a operação destes, bem como em investigações para solucionar problemas operacionais. Esse artigo tem como objetivo avaliar o
desempenho de um sistema composto de reator
anóxico seguido de aeróbio, do tipo lodo ativado,
para a remoção de nitrogênio de lixiviado de
aterro sanitário, e comparar os resultados do monitoramento das análises físico-químicos com a
caracterização quantitativa, pela técnica do NMP,
das bactérias envolvidas na nitrificação/desnitrificação.

Material e métodos

Características e operação do sistema experimental
O lixiviado usado foi proveniente do Aterro
Controlado de Londrina – PR, em operação a
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BACTÉRIAS

Processo
NITRIFICAÇÃO

DESNITRIFICAÇÃO

Autotróficas

Fonte de energia: N-amoniacal e/ou nitrito
Fonte de carbono: carbono inorgânico
Receptor de elétrons: oxigênio
(ambiente aeróbio)

Fonte de energia: compostos reduzidos de
enxofre e/ou hidrogênio
Fonte de Carbono: carbono inorgânico
Receptor de elétrons: nitrito e/ou nitrato
(ambiente anóxico)

Heterotróficas

Fonte de energia: N- amoniacal e/ou nitrito
Fonte de Carbono: carbono orgânico
Receptor de elétrons: oxigênio

Fonte de energia: carbono orgânico
Fonte de carbono: carbono orgânico.
Receptor de elétrons: nitrito e/ou nitrato.

Fonte: adaptado de VAN LOOSDRECHT e JETTEN (1998) e NOCKO (2008)

Tabela 1- Processos biológicos de nitrificação e desnitrificação

mais de 25 anos. Para o desenvolvimento da
pesquisa foi utilizada uma instalação, em escala
piloto, composta por reator anóxico (27L) e aeróbio (90 a 60L em função da fase de operação)
e decantador (19,6L). Conforme esquema mostrado na Figura 1.
O reator anóxico foi alimentado com lixiviado “in
natura”. O efluente nitrificado do reator aeróbio e
o lodo sedimentado do decantador eram recirculados para o reator anóxico. Para a alimentação
e recirculação interna foram utilizadas bombas
(ProMinent modelo GALA). A recirculação externa
era realizada manualmente uma vez ao dia. Observa-se que o sistema era de um único lodo.
O tanque anóxico era provido de agitador
mecânico (Nova Ética modelo 103/T) para a
manutenção dos sólidos em suspensão e homogeneização do meio. A agitação e oxigenação do
reator aeróbio eram realizadas por um compressor de ar (SCHULZ mod. MSV 5,2 VL/130).
Os principais parâmetros de operação do sistema são apresentados na Tabela 2. Na Fase II foi
adicionado etanol ao tanque anóxico, como fonte
de carbono, para promover a desnitrificação.
Monitoramento dos Parâmetros físico-químicos
Foram analisados os parâmetros físico-químicos: pH, alcalinidade, sólidos em suspensão totais
e voláteis, série de nitrogênio (NKT, N-amoniacal,
nitrito, nitrato) e DQO. Na Tabela 3 são mostrados os parâmetros monitorados, a frequência e
os métodos de análise usados.
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Quantificação dos organismos nitrificantes e
desnitrificantes pelo NMP
As coletas de amostras para a determinação do
NMP foram realizadas nos dias 59, 91, 110, 127,
132, 143, 148, 163 de operação do sistema. As
amostras foram coletadas no reator aeróbio, inclusive aquelas para determinação do NMP das
desnitrificantes uma vez que o sistema era de
lodo único e os reatores de mistura completa.
Determinação do NMP (Número mais provável)
de bactérias oxidadoras de nitrogênio amoniacal
e de nitrito
Os ensaios para a contagem do NMP das bactérias nitrificantes foram realizados segundo
as metodologias apresentadas em Schimidt &
Belser (1994) e adaptadas às amostras de lixiviado, conforme descrito em Blaich (2009). O
cálculo do NMP foi realizado com a combinação das respostas positivas, utilizando a Tabela
Padrão de Probabilidade encontrada em APHA
(2005).
Determinação do NMP (Número mais provável)
de bactérias desnitrificantes
Para a determinação do NMP das bactérias
desnitrificantes foi utilizado a metodologia descrita por Tiedje (1984), conforme descrita em
Blaich (2009). O cálculo do NMP foi realizado
com a combinação das respostas positivas, utilizando a Tabela Padrão de Probabilidade encontrada em APHA (2005).
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Controle de PH
Recirculação interna
Adição de Bicarbonato
de Sódio

Fonte externa
de carbono

Aerador

Agitador

Anóxico

Aeróbio

Lixiviado
in natura

Decantador
Recirculação de lodo (externa)

Fonte: Maringonda (2008)

Figura 1- Esquema do sistema piloto de lodo ativado.

Fase

TDH (dias)

Recirculação
Fonte externa
carbono

Tempo
op.(dias)

anóxico

aeróbio

Ri (interna)

Re (externa)

I

3

10

2,5 Q

1,0 Q

Não

160

II

3

10

2,5 Q

1,0 Q

Sim (etanol)

28

Tabela 2- Características operacionais do sistema
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Freqüência
Parâmetro

Método (APHA 2005))
Aflu.

Anóx.

Aeró.

Eflu.

pH

3x

3x

3x

3x

Potenciométrico (4500-H+B)

Alcalinidade
(mg CaCO3.L-1)

3x

3x

3x

3x

Titulação Potenciométrica (2320 B

Sól. Suspensão (mg .L-1)

1x

1x

1x

1x

Gravimétrico (2540 D/2540 E)

NKT (mg N-NH3.L-1)

1x

-

-

1x

Kjeldahl (4500-Norg/4500-NH3 C)

N-amoniacal
(mg N-NH3.L-1)

2x

2x

2x

2x

Titulométrico (4500-NH3 B/C)

Nitrato (mg N-NO3.L-1)

2x

2x

2x

2x

Colorimétrico*

Nitrito(mg N-NO2.L-1)

2x

2x

2x

2x

Colorimétrico (4500-NO2 - B)

DQO (mg O2.L-1)

1x

1x

1x

1x

Refluxo Fechado (5220 D)

* Metodologia de CATALDO (1975), utilizando ácido salicílico.

Tabela 3- Parâmetros físico-químicos monitorados, frequência e métodos de análise.

Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Os exames microbiológicos do conteúdo do
reator aeróbio foram realizados no Laboratório
de Microscopia Eletrônica e Microanálise da
Universidade Estadual de Londrina. As amostras foram fixadas em glutaraldeído e em 2,5%
em tampão fosfato 0,1 M e observadas no microscópio eletrônico de varredura (FEI Quanta
200), em diversos aumentos, como descrito em
Blaich (2009).

Resultados e Discussão
Nitrificação - Bactérias oxidadoras de N-amoniacal e Nitrito
A concentração média de NKT (N-amoniacal) no lixiviado afluente ao sistema piloto
de tratamento foi em média de 1021±164 e
812±87 mg N-NH3.L-1 (863±86 e 677±103
mg N-NH3.L-1), respectivamente, para as Fa64
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ses I e II. No reator anóxico, que antecede o aeróbio, as concentrações médias de N-amoniacal
foram de 422±102 e 453±68 mg N-NH3.L-1.
As menores concentrações de N-amoniacal, no
reator anóxico em relação ao afluente, são consequência da diluição provocada pela recirculação do efluente nitrificado do reator aeróbio
(recirculação interna) para a entrada do primeiro.
Os valores de NMP das bactérias oxidadoras
de amônia (BOA) e de nitrito (BON) são apresentados na Figura 2. Pode-se observar que a
partir do decréscimo das concentrações de nitrito (120º dia) e, consequentemente, aumento
das concentrações de nitrato no reator aeróbio verificou-se redução do NMP de bactérias
oxidadoras de amônia, enquanto o NMP das
oxidadoras de nitrito aumentou. Os resultados
de nitrito e nitrato no reator aeróbio (Fig. 2)
confirmam a elevada atividade das oxidado-
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Figura 2- Variação do NMP de BOA - bactérias oxidadoras de amônia, e valores de
N-amoniacal nos reatores anóxico e aeróbio - (a), e Variação do NMP de BON - bactérias
oxidadoras de nitrito, valores de nitrato e nitrito no reator aeróbio – (b).

Figura 3- Variação das concentrações de amônia livre (NH3) nos reatores anóxico e aeróbio,
percentagem de remoção de NKT, e valores de N-amoniacal e orgânico no efluente.
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ras de nitrito. No processo de nitrificação, em
torno de 80% da energia obtida da oxidação
dos compostos inorgânicos é usada na fixação
do CO2, e para cada átomo de carbono fixado
são necessários 35 moles de N-amoniacal ou
100 moles de nitrito (SINHA & Annachhatre, 2007).
Devido a essas características o coeficiente
de produção celular (y) das nitrificantes é
baixo comparado ao das heterotróficas. As BOA
apresentam maiores coeficientes de produção
que as BON (PAMBRUN et al., 2006; FANG et
al., 2009), apesar disso tem sido observado
em diversos trabalhos usando diferentes técnicas (NMP, DGGE, T-RFLP, FISH) maior número das últimas em relação as primeiras (YE
& ZHANG, 2010; DIONISI et al., 2002). Essas
discrepâncias observadas podem estar relacionadas à composição do afluente, características dos sistemas (hidrodinâmica, crescimento
fixo ou em suspensão) e aos parâmetros operacionais (LI et al, 2007, YE & ZHANG, 2010).
Além disso, as BON tendem a viver em sintrofia
com as BOA nos flocos ou biofilmes onde o ni-

trito pode ser obtido diretamente, enquanto as
BOA preferem viver livremente no meio líquido
onde a amônia é facilmente disponível, por isso
estão sujeitas a serem “arrastadas” do reator
biológico (YE & ZHANG, 2010).
Nos resultados de NMP dos 59º e 110º dias
as concentrações de nitrito ainda se apresentavam elevadas, indicando que a taxa de oxidação de N-amoniacal a nitrito era elevada e que
a oxidação deste para nitrato era baixa, possivelmente devido as concentrações de amônia
livre, cujos valores no reator anóxico nesse período variaram de 28 a 51 mg NH3.L-1 (Fig. 3),
acima dos valores que causam inibição destas
(DON-JIN KIM et al., 2005).Por isso favorecendo o aumento das concentrações de nitrito
no reator aeróbio. Apesar de a concentração de
amônia livre ser elevada no reator anóxico, no
reator aeróbio esses valores decresciam devido
ao menor pH do meio, que desloca o equilíbrio
NH3/NH4 no sentido de formação do NH4.
Nas coletas dos dias 132, 143, 148 e 163,
os valores de NMP das oxidadoras de amônia
passaram a ser menores que 1,8 células por

Figura 4- Valores de Nitrogênio oxidado e de nitrogênio total (N oxidado + NKT) no efluente, do
NMP de bactérias desnitrificantes e de sólidos em suspensão totais (SST) no reator aeróbio
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100 mL. Esses valores provavelmente foram
mascarados pela rápida transformação do nitrito em nitrato nestes testes. A concentração
de nitrato aumentou a partir do 100º dia, chegando a 800 mg N-NO3/L-1 entre o 140º e 160º
dia, quando também foi observado aumento na
estimativa das BON.
Apesar da remoção de NKT, oxidação, no sistema ter sido superior a 70% (Fig.3), a nitrificação foi incompleta, uma vez que a parcela
de N-amoniacal residual foi em torno de 200
mg.L-1 (Fig.3). Isso indica que houve limitação
na primeira etapa da nitrificação, com acúmulo
de amônia. Li et al. (2007) observou que a nitrificação foi incompleta em TDHs pequenos
(2 dias) e baixo OD (0,7 a 1,0 mg.L-1) em RBS.
Duas razões foram sugeridas: a primeira seria
que a maior taxa de produção de nitrato (5,1
a 4,2 fmol. cel. -1.h-1 para Nitrobacter) em relação à produção de nitrito (0,9 a 20,0 fmol.
cel. -1.h-1 para Nitrosomonas) e, a segunda, que
o nitrito produzido foi rapidamente reduzido a
N2 na fase anóxica e, por isso, não houve acúmulo desse no referido período, porém este último argumento não condiz com os valores de
nitrito observados no reator aeróbio (Fig. 2b)
no período do 120º ao 170º dia deste estudo.
A menor concentração de N-amoniacal no re-

ator aeróbio, em relação ao anóxico, indica a
remoção de N-amoniacal pela nitrificação. Este
processo consome alcalinidade e por isso favorece a redução do pH, que tem influência direta
no equilíbrio NH3/NH4+, deslocando-o no sentido de formação NH4+, diminuindo as concentrações de amônia livre (Fig. 2) e permitindo a
rápida oxidação do nitrito.
Desnitrificação
A estimativa de bactérias desnitrificantes
apresentou variações de 3,5 x 108 à 3,3 x 105
bactérias/100 mL, nas amostras da Fase I, e
foi de 2,4 x 1010 bactérias por mL na amostra
da Fase II. Conforme pode ser observado na Figura 1, o NMP máximo ocorreu na amostra do
163º dia de operação, cuja coleta foi realizada
três dias após o início da adição de etanol (Fase
II). Etchebehere, et al. (2002) obtiveram NMP
da ordem de 2,4 x 107 de bactérias desnitrificantes por mL em reator anóxico alimentado
com lixiviado. Após o início da adição de etanol (160º dia) a concentração de sólidos em
suspensão começou a aumentar confirmando
a tendência apresentada pelo resultado do
NMP. As concentrações de nitrito e nitrato no
efluente, Fig. 3, demonstram que a partir do
início da adição de etanol houve aumento na

Figura 5- Morfologia de bactérias encontradas no reator aeróbio e em cultura
purificada de oxidadoras de nitrito: (a) lodo bruto; (b) oxidadoras de nitrito.
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eficiência de desnitrificação.
Apesar de as características do lixiviado utilizado apresentarem baixa concentração de
matéria orgânica de fácil biodegradação, relação DBO/DQO menor que 0,1 conforme Maringonda (2008), os valores de NMP das bactérias
desnitrificantes na Fase I foram altos. Hirooka
et al. (2009), por meio de análises de PCR-DGGE de amostras de NMP, após incubação
por 40 dias, em meio seletivo para bactérias
oxidadoras de N-amoniacal, constatou a presença predominantemente de bactérias heterotróficas. Indicando que as bactérias oxidadoras
de nitrogênio foram usadas como fonte de
carbono pelas bactérias heterotróficas. Estudos têm apontado baixas porcentagens de organismos nitrificantes em relação à biomassa
heterotrófica, mesmo em sistema com baixas
concentrações de carbono e com nitrificação
eficiente (DIONISI et al., 2002; LI et al., 2007).
Análises microscópicas
Nas Figuras 4a e 4b são mostradas as morfologias observadas em microscópio eletrônico
de varredura, respectivamente, no lodo do reator aeróbio, ao final da Fase I, e em amostra
de tubo ensaio com meio nutriente seletivo
para oxidadoras de nitrito, repicado a partir de
amostras de um tubo positivo (técnica NMP)
na diluição de 10-6. Na amostra de lodo do reator (Fig. 4a) é observada maior diversidade de
morfologias, como cocos e bacilos alongados.
Por outro lado, na amostra obtida a partir do
meio seletivo para oxidadoras de nitrito (Fig.
4b) nota-se a presença de bacilos curtos.

Conclusão

O sistema composto de reator anóxico seguido de aeróbio, com crescimento em suspensão e um único lodo e com recirculação
do efluente nitrificado para a entrada do reator anóxico, apresentou bom desempenho na
nitrificação (70% de eficiência) de lixiviado de
aterro de resíduos sólidos urbanos, com elevada concentração de nitrogênio (NKT na faixa
de 1551 a 660 mg N-NH3.L-1).
A recirculação do efluente nitrificado favoreceu a redução da concentração de nitrogênio
amoniacal no reator anóxico, bem como a redução do pH do meio, propiciando menores concentrações de amônia livre no reator anóxico e,
consequentemente, no aeróbio;
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Durante o período em que ocorreu acúmulo de nitrito (aproximadamente 600
mgN-NO2.L-1) a estimativa das BOA foi de
5,6.1001NMP/100mL, 59º dia de operação, e
de 1,3.1008 NMP/100mL, 110º dia de operação, esse resultado demonstra a adaptação das
BOA ao longo do período;
A estimativa das BON variou de 1,4.1004
(163º dia) a 2,4. 1007 NMP/100mL (148º dia)
e as menores estimativas de NMP destas foram
observadas no início (59º dia), quando as concentrações de nitritos ainda eram elevadas e as
de nitrato baixas, e no final do período (163º
dia), quando novamente as concentrações de
nitrito começaram a aumentar;
Foi observado que apesar das características
do lixiviado, baixa concentração de matéria
orgânica biodegradável (DBO/DQO<0,1 e elevada concentração de nitrogênio), a estimativa
das bactérias desnitrificantes, no período sem
adição de fonte externa de carbono, variou de
3,3.1005 (início do período-59º dia) a 3,5.1008
NMP/100mL e foi de 2,4.1010 NMP/100mL
após a adição de etanol.
De modo geral observou-se que a remoção
biológica de nitrogênio de lixiviados de aterro
sanitário em sistemas de lodos ativados mostrou ser um método efetivo, porém em função
das características do lixiviado para que a remoção de nitrogênio seja eficiente é necessário
o controle do pH, uma vez que a elevação da alcalinidade e do pH, com consequente aumento
das concentrações de amônia livre, podem inibir as bactérias nitrificantes, principalmente as
bactérias oxidadoras de nitrito. Para a desnitrificação é necessário a adição de fonte externa
de carbono.
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A evolução do controle de perdas
Nesta edição do Memórias iremos tratar um dos assuntos mais
debatidos e estudados nos últimos anos nas empresas de
saneamento básico do país: a importância do controle e redução
de perdas de água.
Esse tema é de longe um dos
maiores problemas que as companhias de saneamento vêm enfrentando pois de um lado há a
questão da escassez hídrica e a
necessidade de atender os grandes conglomerados urbanos, enquanto do outro, existe a questão
econômica que precisa estar bem
equacionada, já que nem toda
água produzida chega aos consumidores e, além disso, nem toda
água consumida é faturada.
Desde a primeira abordagem
do tema, já na Edição nº 4 da
Revista DAE, em 1938, até as
mais recentes, notam-se contínuos aperfeiçoamentos conceituais, metodológicos e tecnológicos
no trato dessa questão, que foram sustentados por aportes de
conhecimento advindos de consultorias à Sabesp, no final da década de 70 e no início da década
de 90, culminando com os trabalhos da International Water Association - IWA, ao final dos anos
90, que buscaram padronizar o
entendimento, a terminologia, os
indicadores e o enquadramento
das ações básicas requeridas ao
combate das perdas reais (físicas)
nos sistemas de abastecimento de
água. Neste campo também sobressai o desenvolvimento das

tecnologias de detecção acústica
de vazamentos não visíveis e de
controle de pressão nas redes. No
campo das perdas aparentes (comerciais) destacam-se o aprimoramento da medição de vazões e
volumes e a gestão dos sistemas
comerciais das companhias de
saneamento.

Contudo, já podemos dizer que
atingimos a plenitude do conhecimento e da tecnologia no combate às perdas? Como todo tema
de caráter operacional, a evolução é permanente, e esperam-se
mais avanços que, com certeza,
constarão da pauta de edições futuras da Revista.

EDIÇÃO Nº: 4

CONSUMO CLANDESTINO

DESPERDÍCIO DE ÁGUA

Autor: Motta, Epaminondas
Resumo: Aborda o problema
de desperdício de água, enfocando a falta de medidores em
grande parte dos edifícios, além
da inexistência de um registro
adequado para o serviço das ligações. Essas falhas acarretam
prejuízo para o Estado e mascaram o real consumo de água.

Autor: Silvia, Hippolyto da
Resumo: Breve estudo sobre o
desperdício de água na cidade
de São Paulo, fazendo um paralelo com a cidade americana
de Baltimore em 1932, uma
vez que não há dados suficientes para a cidade de São Paulo.

1938

Para ler os artigos completos, solicite através do site
www.revistadae.com.br, que
encaminharemos os arquivos
em PDF por e-mail.
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EDIÇÃO Nº: 67

EDIÇÃO Nº: 176

EDIÇÃO Nº: 181

1
setembro/09

PERDAS EM SISTEMAS DISTRIBUIDORES DE ÁGUA
Autores: Cardoso Junior, Joaquim Faria
Resumo: Trata das principais
causas de perda de água, a
saber: vazamento nas canalizações provenientes da má
execução dos serviços, defeitos nas juntas, vibração do solo,
corrosão, etc., além do desperdício dos usuários e por sub-registro dos medidores. Sugere
um método simples e prático
de avaliação de perdas no sistema distribuidor, mediante
ensaios em laboratório de lotes
representativos de medidores
retirados do serviço, para determinação do coeficiente “K”.

1967

UMA DÉCADA DE CONTROLE
DE PRESSÃO NAS REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DA SABESP
Autores: Valdemir Viana de
Freitas, Alex Orellana, José Gilberto Kuhl, Claudia Regina Osório Oliveira
Resumo: O combate às perdas
de água visa não só eliminar o
desperdício, mas a garantir a
manutenção da universalização do abastecimento de água.
Dentro desse contexto, o desafio da Região Metropolitana
em 1997 era reduzir o índice de
perdas que chegavam ao patamar de 650 l/lig.dia. A principal
causa identificada era a elevada
pressão nos sistemas de distribuição. O gerenciamento de
pressão era necessário. A implantação de válvulas redutoras de pressão-VRPs foi a forma
encontrada para resolver o
problema.

A leitura das publicações históricas da Revista DAE se torna uma
experiência bastante prazeirosa
principalmente para os profissionais envolvidos com a engenharia
sanitária e ambiental.

2007

EQUIPAMENTOS E METODOLOGIA PARA O CONTROLE E
REDUÇÃO DE PERDAS REAIS
EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Autores: Nilton Zaniboni, Milton
Tomoyuki Tsutiya
Resumo: Este trabalho apresenta
os principais equipamentos utilizados em detecção acústica e
não acústica de vazamentos não
visíveis, permitindo aos gestores a escolha dos equipamentos
em função de suas necessidades
e possibilidades. Também apresenta os princípios físicos que
norteiam o funcionamento dos
equipamentos, nos estudos do
comportamento do som nos vários ambientes envolvidos e na
capacidade humana em discernir esses sons. O estudo da VRP
e do booster, bem como os procedimentos e padrões para os
ramais prediais de ligação de
água, podem ser utilizados para
o efetivo controle e redução
de perdas reais em sistemas de
abastecimento de água.

2009
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A Sabesp trabalha
para oferecer 300%

100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado.
Levamos saúde e qualidade de vida a 364 municípios de São Paulo.
E hoje, 141 já são beneficiados com 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado
e 100% de esgoto tratado, ou seja, são municípios 300%. Mas a Sabesp não para.
Investe constantemente em novas tecnologias e soluções ambientais para
universalizar seus serviços nos outros 223 municípios e atender seus
clientes sempre com mais qualidade. Haja fôlego, mas o resultado vale a pena.
Sabesp. A vida tratada com respeito.
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MAIO

CALENDÁRIO DE EVENTOS

De 06 a 08

1st International IWA Conference on Holistic Sludge
Management

Vasteras, Suécia
http://www.hsm2013.se

De 13 a 16

HydroEco 20134th International Multidisciplinary Conference on
Hydrology and Ecology.

Renne, França
http://osur.univ-rennes1.fr/HydroEco2013/

De 19 a 24

XVII Exposição de Experiências
Municipais de Saneamento

Centro de Convenções de Vitória
Rua Constante Sodré, 57
Sta Lúcia - Vitoria / ES
http://www.assemae2013.com.br/

De 20 a 23

XI SILUSBA- 11ª edição do
Simpósio de Hidráulica e
Recursos Hídricos dos Países
de Língua Oficial Portuguesa

Maputo, Moçambique
http://silusba2.wordpress.com/

De 21 a 23

Water Resources Management 7th InternationalConference on Sustainable Water
Resources Management

Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge/Ashurst Southampton/
Hampshire SO40 7AA New Forest, UK
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/water-resources-management-2013.
html

De 22 a 24

5 Congreso Interamericano de
Residuos Sólidos

Lima / Peru
http://apis.org.pe/vcongreso2013/

De 22 a 24

7th International Conference
on River Basin Management
including all aspects of Hydrology, Ecology, Environmental
Management, Flood Plains
and Wetlands

Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge/Ashurst Southampton/
Hampshire SO40 7AA New Forest, UK
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/river-basin-management-2013.
html
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São Paulo- SP
http://www.advancesincleanerproduction.net/fourth/ptbr/site/apres.
html

De 22 a 24

Istanbul International Solid
Waste, Water and Wastewater
Congress 2013

Halic Congress Center - Istanbul –
TURKEY
http://istanbul3wcongress.org/

De 22 a 24

X Congresso Nacional de Meio
Ambiente de Poços de Caldas

Cassino da Urca
Praça Getulio Vargas, s/nº
Centro – Poços de Caldas - MG
http://www.meioambientepocos.com.
br/portal/

De 23 a 25

The 10th International
Symposium on Power of
Green Energy

Faculty of Chemistry of Nicolaus Copernicus University, Torun, Polonia.
http://www.euagenda.
eu/2012/9/20/10th-Symposium-onPower-of-Green-Energy

De 28 a 31

9th International Conference
on Biofilm Reactors

Paris, França
http://www.iwabiofilm2013.com/

De 28 a 31

WasteTech-2013 - the 8th
International Trade Fair and
Conference for Waste Management, Recycling, Environmental Technologies and
Renewable Energy

Crocus Expo, International Exhibition and Convention Center Moscou,
Russia
http://www.waste-tech.ru/

MAIO

De 22 a 24

4º Workshop Internacional:
Avanços em Produção mais
Limpa
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56th Annual Conference on
Great Lakes Research

Campus of Purdue University, West
Lafayette, Indiana
http://iaglr.org/iaglr2013/

De 03 a 06

The 10th IWA Leading Edge
Technology Conference on
Water and Waste Water
Technologies

Bordeaux, France
www.let2013.org

De 05 a 06

Fórum Brasil de Restauração
Ecológica e de Áreas Degradadas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA UFV - VIÇOSA - MG
www.cbcn.org.br

De 09 a 14

7º Congresso Mundial de
Educação Ambiental

Palais des Congrès de Marrakech /
Marrocos
http://www.weec2013.org/en/marrakech/congress-centre.html

De 09 a 14

WRI 14 Water Rock Interaction

Avignon, França
http://www.wri14-2013.fr/

De 19 a 21

4th International Conference
on Energy and Sustainability

Intercontinental Hotel , Bucharest,
Romania
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/energy-and-sustainability-2013.
html

De 25 a 28

13th World Congress on Anaerobic Digestion: Recovering
(bio) Resources for the World

Santiago de Compostela / Espanha
www.ad13.org

JUNHO

De 02 a 06
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Faculdade de Saúde Pública
Av. Dr Arnaldo, 715 - São Paulo
http://www.fsp.usp.br/site/eventos/
mostrar/2748

De 07 a 10

Microbial Ecology and Water
Engineering 2013

Local: Ann Arbor, Michigan, USA

De 08 a 12

IX Convenção Internacional
sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento

De 17 a 19

Congresso Ecoenergy 2013 +
Feira Internacional de Tecnologias para Energia Solar.

Centro de Exposições Imigrantes,
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5
São Paulo, SP.
http://www.ecoenergy.tmp.br/

De 28 a 31

WEF/IWA Nutrient Removal
and Recovery 2013: Trends in
Resource Recovery and Use

Vancouver, Canada
http://www.wef.org/nutrients/

De 30 de
julho a 01 de
agosto

24ª Fenasan - Feira Nacional
de Saneamento e Meio Ambiente e 24 °Encontro Técnico
da AESabesp – Congresso
Nacional de Saneamento e
Meio Ambiente

Pavilhão Azul do Expo Center Norte
em São Paulo - SP, localizado na Rua
José Bernardo Pinto, 333, Zona Norte
de São Paulo
http://www.fenasan.com.br/

JULHO

De 1 a 10

Avaliação Quantitativa de
Risco Microbiológico (AQRM
II) (Quantitative Microbial
Risk Assessment Innovation
Institute (QMRA II))

maio-agosto 2013 nº192

Palácio de Convenções de Havana,
Cuba
http://www.eventosemcuba.com.br/
calendario/2013/meioambiente13.
html
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Crowne Plaza Orlando-Universal Hotel
Orlando, Florida
http://isawwsymposium.com

De 06 a 08

2013 ISA Water/Wastewater
and Automatic Controls
Symposium

De 18 a 23

16th International Conference on Diffuse Pollution and
Eutrophication

Hotel (Youyi Binguan) “Silicon Valley”—Zhongguancun Beijin, China
http://dipcon.rcees.ac.cn/index.asp

De 19 a 22

10th IWA Specialist Group
Conference on Ponds Technology: Advances and Innovations in Pond Treatment
Technology

Cartagena de Indias, Bocagrande.
Colombia
http://iwawsp-2013.com/

De 19 a 23

VIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE REGULAÇÃO

De 28 a 30

7th International Conference on Sewer Processes &
Networks

Centro de eventos de Fortaleza, Ceará
http://www.abar.org.br/eventos.html

Sheffield, UK
www.shef.ac.uk/spn7

Minascentro - Centro Mineiro de
Promoções Israel Pinheiro , Belo
Horizonte, MG
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/
evento/2013/08/sustentar-2013-6oforum-internacional-pelo-desenvolvimento-sustentavel

De 29 a 30

SUSTENTAR 2013 - 6º Fórum
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável

De 04 a 06

Water and Society 2013 - 2nd
International Conference on
Water and Society

Lyndhurst Road
Brockenhurst, Hampshire
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/water-and-society-2013/page9.html

05

CEST 2013: 13th International
Conference on Environmental
Science and Technology

Atenas Grécia
http://cest2013.gnest.org/

SETEMBRO

AGOSTO

CALENDÁRIO DE EVENTOS
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Fitabes - Feira Internacional de
Tecnologias de Saneamento
Ambiental

Centro de Convençõers de Goiânia/
Goiânia/GO
http://www.fitabes.com.br/

15/09/2013

27º Congresso da ABES

Centro de Convenções de Goiânia CCGO - Rua 4 - Nº 1400 - Centro
Goiânia / GO
http://www.abes.locaweb.com.br/
XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=716

De 15 a 20

17th International Symposium
on Health-Related Water Microbiology / WaterMicro2013
Symposium

Florianopolis, SC
http://www.hrwm2013.org/index.
php?q=Abstracts

De 16 a 18

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLOOD MANAGEMENT - ICFM6 “Floods in a
changing Environment”

Maksoud Plaza Hotel
Alameda Campinas, 150.
São Paulo/SP
http://www.icfm6.com/

De 17 a 20

WCW’13 Liquid Assets /
Western Canada Water 2013
Annual Conference and
Exhibition

Edmonton, Alberta
http://wcwwa.ca/events/wcw-annualconference-exhibition/liquid-assetswcw13-conference/

De 17 a 20

Congreso Argentino de
Hidrogeologia

Centro cultural Pasaje Dardo Rocha
Buenos Aires
http://www.hidrogeolaplata.com.ar/
congreso.html

Analítica Latin America

Transamerica Expo Center – São Paulo
– SP
http://www.analiticanet.com.br/
index.php?pgID=congressoshome&mi=060000000000&cID=1

SETEMBRO

De 15 a 18

De 24 a 26
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Dutos enterrados: aspectos
geotécnicos

Autores: Benedito de Souza Bueno e Yuri Daniel
Jatobá Costa
Editora: Oficina de textos

Os dutos enterrados são componentes essenciais
da infraestrutura das cidades, formando redes de
água, esgoto, telefonia e eletricidade. Também se
estendem por extensas dutovias empregadas para o
transporte de produtos como petróleo e gás. O livro
Dutos enterrados: aspectos geotécnicos, que acaba
de ganhar uma nova edição, revista e atualizada, é
um importante guia para profissionais interessados
em conhecer a fundo esta área, desde as noções básicas de Mecânica dos Solos até os casos especiais de
instalação, métodos de minimização de carga e especificações construtivas. Em seus oito capítulos, a obra
recobre temas como os tipos de dutos e métodos de
instalação; os conceitos de permeabilidade, compactação, empuxo de terra e outros aspectos relativos
ao solo; os efeitos de arqueamento e a redistribuição
das tensões; os métodos analíticos para o cálculo da
carga decorrente do peso do solo de cobertura sobre
os dutos; os dutos flexíveis; os dutos instalados em
condições especiais, como valas escoradas; e até mesmo as formas de minimização de cargas – atualmente, os métodos de maior destaque nesse campo são o
berço compressível, a falsa trincheira e a utilização de
geossintéticos. No último capítulo são feitas considerações sobre as especificações construtivas de dutos
enterrados, com ênfase na execução de envoltórias
para dutos rígidos e flexíveis. Fruto de anos de pesquisa e experiência, o livro reúne informações clássicas
da literatura e também contribuições dos autores: a
técnica da Geovala, desenvolvida por Benedito Bueno
para minimizar as tensões sobre dutos é uma delas;

outra importante contribuição refere-se ao estudo das
interferências de perdas de apoio e de levantamento
sobre o desempenho de dutos, assunto que Yuri Costa
pesquisou para sua tese de doutorado.
Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/produto/dutos-enterrados-aspectos-geotecnicos.html

Dicionário de Saneamento
Ambiental
Autores: Ariovaldo Nuvolari
Editora: Oficina de textos

Sinopse

Resultado de anos de pesquisas, Dicionário de Saneamento Ambiental engloba os principais termos utilizados na área, com definições precisas e atuais. Uma
importante obra de referência para pesquisadores,
estudantes e profissionais da área de saneamento ambiental.
Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/produto/dicionario-de-saneamento-ambiental.html
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Sinopse

São Paulo em busca da
sustentabilidade
Autores: PADOVANO, Bruno Roberto; NAMUR, Marly;
SALA, Patrícia Bertacchini
Editora: EDUSP

Vários especialistas foram convidados a dar sua contribuição sobre o tema da sustentabilidade urbana de
São Paulo, procurando responder à questão de como
encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, ecológico e comunitário. Os artigos tratam
desse aparente conflito entre o crescimento e a sustentabilidade, e estão organizados em quatro grandes
temas: Gestão e Planejamento, Infraestrutura, Mobilidade e Projetos e Paisagem. São apresentadas inúmeras críticas às quais somam-se propostas simples
e novas formas de abordar o urbanismo sob a ótica
da sustentabilidade. Os temas abrangem as áreas de
engenharia urbana, paisagismo e sistemas de macro
e microdrenagem da cidade, numa abordagem multidisciplinar e integrada. O objetivo é, antes de tudo,
o de fornecer uma nova perspectiva de discussão do
urbanismo paulistano, buscando entender os anseios
da população com o equilíbrio das dinâmicas naturais.
Mais informações: http://www.edusp.com.br/detlivro.asp?id=413995

Gaia - de mito a ciência
Organizador: José Eli da Veiga
Editora: SENAC

Sinopse

Até poucas décadas, as ciências naturais encaravam a
vida no planeta como passiva, subordinada a eventos
climáticos e geológicos.
James Lovelock, ao formular a Teoria Gaia, inaugurou
um contraponto marcante a essa perspectiva, afirmando a existência de uma complexa teia de inter-relações
entre meio e biota e, portanto, negando a mera adaptação da vida ao ambiente. Gaia - de mito a ciência
apresenta uma discussão rigorosa em torno das ideias
de Lovelock, de modo a proporcionar o entendimento
de sua contribuição para as ciências que estudam o
planeta e a apontar os mal-entendidos de que ela tem
sido objeto. Este livro aprofunda questões teóricas fundamentais relacionadas ao estudo do meio ambiente,
tema que o Senac São Paulo vem contemplando em
várias publicações, sob diferentes enfoques, de modo
a promover a visão ampla de problemas que se torna
cada vez mais urgente debater em nossa sociedade.
Mais informações: http://www.editorasenacsp.com.br/
portal/produto.do?appAction=vwProdutoDetalhe&idPr
oduto=21632
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Ciclo ambiental da água - da
chuva à gestão
Autor: Dirceu D’alkmin Telles
Editora: Blucher

Sinopse

As preocupações com a degradação do Meio Ambiente
e com a Sustentabilidade do Planeta Terra têm avançado
em varias frentes. Existe, todavia, uma crescente percepção de que esses avanços não se dão no ritmo desejado
e não atingem, com a profundidade necessária, a elaboração de publicações técnico-científicas específicas em
nosso País. A missão da FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, baseia-se no incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à educação para sustentabilidade.
De todos os recursos naturais importantes ao meio ambiente e à sustentabilidade, a água, é o que requer nossa
atenção urgente, pois através dela que toda Vida nasce e
se mantêm. Captando a premência de publicações focadas na importância quantitativa e qualitativa do uso, conservação e gestão dos recursos hídricos, a Fundação FAT
apóia a confecção deste livro Ciclo Ambiental da Água:
da chuva à gestão, que foi elaborada por mais de duas
dezenas de reconhecidos professores, pesquisadores e
consultores das principais entidades nacionais, em suas
respectivas áreas de atuação.Esperamos que esta obra

Energy and Resource Recovery
from Sludge
(disponível apenas como e-book)

Autor: Ph.D Youssouf Kalogo e Eng°Hugh Monteith
ISBN: 9781780404653
Editora: IWA

Sinopse

É consenso geral entre os profissionais de engenharia
sanitária que o lodo gerado no processo de tratamento
de esgotos não é um “resíduo”, mas uma fonte potencial de recursos valiosos.
Este trabalho fornece conhecimentos essenciais sobre
energia e recuperação de recursos a partir do lodo e se
concentra em:
• O cenário internacional sobre recuperação de recursos
e energia proveniente do lodo;
• Como o uso de diferentes processos de tratamento
afetam a possibilidade de recuperação energética e/ou
de materiais do lodo;
• A influência do mercado e dos regulamentos sobre o
destino do lodo como produto final;
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possa subsidiar o conhecimento e o desenvolvimento
técnico-científico de profissionais, estudiosos e demais
interessados na sustentabilidade do Planeta Terra.
Mais informações: http://www.blucher.com.br/livro.
asp?Codlivro=06941

• A viabilidade
de energia e
recuperação de
recursos a partir
do lodo;
• O desempenho social
econômico e
ambiental das
alternativas tecnológicas;
• Estudos de
casos internacionais sobre e
tecnologias em
utilização em
grande escala
e com aplicações comerciais, bem como as que poderão ser comercializados.
Estão incluídas também, tecnologias emergentes que
tenham sido demonstradas apenas em escala piloto ou
em escala de bancada.
Mais informações: http://www.iwaponline.com/
wio/2012/wio2012RF9781780404653.htm
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Geologia de Barragens
Autor: Walter Duarte Costa
Editora: Oficina de textos

Sinopse

O papel da Geologia na otimização de um projeto de barragem é essencial e abrange garantir uma obra segura,
econômica e com inserção ambiental de menor impacto,
assim como, desde o início dos estudos, analisar a própria
viabilidade do projeto. Com 30 anos de experiência no
ensino de Geologia e na consultoria geológico-geotécnica de projetos e construção de barragens, o autor apresenta de forma didática os principais conhecimentos da
área relacionados a essas obras em suas fases: viabilidade,
projeto básico e executivo. Inclui investigações de campo
e laboratório; estudos da bacia hidrográfica e seções hidráulicas; eixos do barramento e obras complementares;
e critérios para a escolha do tipo de barragem. Mostra a
importância e os tipos de tratamento das fundações; materiais naturais de construção; monitoramento; relatórios
técnicos; e subsidia os estudos de meio ambiente. Walter
Duarte Costa dedica um capítulo exclusivamente à questão ambiental, cuja consideração hoje é indispensável
para a realização de novos projetos. Se por um lado a
energia proveniente das hidrelétricas é considerada limpa e renovável, por outro as obras de barramento exigem
uma série de cuidados para que seus impactos sejam minorados. Num País com um dos maiores potenciais energéticos do mundo em seus rios, e que ainda teria muito
a ganhar em termos e econômicos ao torná-los navegáveis, a construção de barragens – desde que seguidos os
preceitos sociais e ambientais – é, e será ainda por muito

tempo, uma solução para o desenvolvimento e para a
integração do Brasil. Geologia de barragens propicia
uma literatura técnica objetiva sobre o assunto aos alunos graduados de Geologia e de Engenharia e orienta
os profissionais dessas áreas sobre a melhor forma de
aplicar os conhecimentos geológicos em prol de projetos de barragens mais seguros, econômicos e com
adequada inserção ambiental.
Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/produto/geologia-de-barragens.html

Tratado sobre Resíduos Sólidos:
Gestão, Uso e Sustentabilidade
Autor: Regina Mambeli Barros
Editora: ACTA e Interciência

Sinopse

O livro “Tratado sobre Resíduos Sólidos - Gestão,
uso e sustentabilidade” visa a apresentar ao
leitor, estudantes de graduação ou pós-graduação
em engenharia e profissionais atuantes na área
civil e ambiental, os conceitos sobre a gestão
dos Resíduos Sólidos, com especial enfoque
energético, desde a sua composição e origem,
acondicionamento e coleta (normal ou seletiva),
processamento, tratamento e disposição final,
assim como uma base jurídica e normativa
no contexto brasileiro. Inclui-se aqui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
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Chuveiro aberto
e só você não viu?
Sua casa caiu.
Para a casa não cair neste verão,
economize água.

Diminua o tempo no banho.
Feche a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba.
Mantenha a torneira fechada, enquanto ensaboa as louças.

A Sabesp é fã de quem economiza água. E, neste verão, para não faltar,
faça sua parte. Use água com responsabilidade: tome banhos rápidos, feche
a torneira sempre que não estiver realmente precisando, não use o vaso
sanitário como lixeira. Água. Sabendo usar, não vai faltar.
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