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RESUMO 
 

SILVA, Jonas Francisco da1. Avaliação do consumo de água das empresas do 
Complexo Industrial Portuário de Suape no contexto de desenvolvimento 

Desenvolvimento do Nordeste – MPANE. UFPE. Pernambuco. 2010. Orientadora 
SOBRAL, Maria C.M2. 

 
A água é essencial para a sobrevivência humana, além de ser parte importante para 
o desenvolvimento econômico. Seu uso racional tem sido motivo de muitas 
conferências mundiais, mas também locais, no enfoque do desenvolvimento 
sustentável. Para entender a crise do meio ambiente e as propostas que visam 
superá-la, é imprescindível situá-las no tecido das relações que envolve o Estado, a 
sociedade e o indivíduo. A sociedade é composta de indivíduos, grupos e classes 
sociais, geralmente com interesses distintos. Para mitigar esse antagonismo as 
políticas públicas, as leis que expressam esses conflitos, bem como as instituições 
precisam intervir. A política hídrica, como importante instrumento legal da 
intervenção do Estado, interpõe-se diretamente nas relações de poder, na 
apropriação e no uso de um recurso cada vez mais escasso, a água. Este trabalho 
apresenta os resultados da avaliação do consumo de água bruta e tratada das 
empresas do Complexo Industrial Portuário de Suape no contexto do 
desenvolvimento sustentável, no período de 2007 a 2009. Assinala aspectos 
relacionados ao crescimento populacional da circunvizinhança, provocado não 
somente pela atratividade turística, mas principalmente pelo crescimento econômico 
local. Fundamentado no quadro teórico, na documentação, nas entrevistas, na 
coleta e análises dos dados, o estudo revela resultados importantes e sublinha 
aspectos inerentes ao uso inteligente dos recursos hídricos disponíveis. Procura 
mostrar o papel do Estado na condução de políticas públicas, notadamente as que 
dizem respeito ao Saneamento. Discute sucintamente o histórico do Saneamento no 
Brasil a partir de décadas recentes, mais precisamente 1988, com a promulgação da 
Constituição Federal. Aborda questões concernentes ao novo marco regulatório do 
setor com a adoção da Lei Federal nº 11.445/2007. Como resultados, o trabalho 
propõe a implementação de políticas públicas para economia e reuso da água, 
controle das perdas físicas e um rigoroso controle quanto à exploração de águas 
subterrâneas. 
 
 
Palavras-Chave : Sustentabilidade, Água tratada, Água bruta, Papel do Estado. 
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ABSTRACT 
 
 

SILVA, Jonas Francisco da1. Assessment of water consumption by companies in the 
Complexo Industrial Portuario of Suape in the context of sustainable development. 
2010. p. Professional Master in Public Management for the Development of the 
Northeast - MPANE. UFPE. Pernambuco. 2010. Guidence: SOBRAL, Maria C.M2. 

 
Water is essential for human survival, and is an important component of economic 
development.  Its rational use recognizing its finite quantity with an emphasis on 
sustainable development has been the subject of many local, national and 
international conferences.  To understand the environmental concerns and the 
proposals to deal with the limited supply there has to be a perspective of how this 
subject fits into the social structure of the government, society groups and the 
individual.  The competing priorities and interests of these pieces of our society result 
in many conflicts.  This requires well thought out public policies, laws, and institutions 
with rational governance.  Water policy is an important legal instrument of 
government and directly affects power relations, ownership and use of this 
increasingly scarce resource.  This paper presents the results of the assessment of 
the consumption of raw and treated water by companies in the Complexo Industrial 
Portuario of Suape in the context of sustainable development in the period of 2007 to 
2009.  It underlines aspects related to population growth of the surrounding area 
caused by tourist and local economic growth.  Based on the theoretical framework, 
documentation, interviews, survey and analysis of data, the study reveals significant 
results and highlights aspects of the rational use of available water resources.  It 
intends to show the Brazilian government’s role in public policy implementation, 
notably policies relating to sanitation.  It briefly discusses the history of sanitation in 
Brazil in recent decades, more precisely in 1988, with the promulgation of the latest 
Constitution.  It addresses issues in reference to the new regulatory milestone in the 
sanitation sector after adoption of Federal Law 11.445/2007. As a result, the paper 
proposes the creation of public policies for the economy and reuse of water, loss of 
physical control and strict control on the exploitation of groundwater. 

 
Keywords : Sustainable development, Water, Raw water, The role of the State. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
Soluções economicamente viáveis, proteção do meio ambiente e, sobretudo, 

equidade social são os pilares para o desenvolvimento sustentável. Por ser assim, 

as ações do Estado, as demandas sociais e os interesses de grupos econômicos 

necessitam de uma convergência para garantir esse tipo de desenvolvimento.  

 

Crescimento populacional, provocando elevados níveis de urbanização; atratividade 

em relação aos pólos de crescimento econômico; preservação ambiental e escassez 

dos recursos hídricos certamente são temas recorrentes. Pernambuco tem um 

complexo industrial e portuário que é considerado um dos maiores e mais 

tecnológicos do Brasil. O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), como pólo 

de desenvolvimento, tem contribuído para a recuperação da economia de 

Pernambuco, na medida em que atrai para a Região Nordeste (marcada pelas 

dificuldades sócio-econômicas) empreendimentos de grande porte, como o Estaleiro 

Atlântico Sul e a Refinaria Abreu e Lima, por exemplo. Prevê-se a garantia de mais 

de 12 mil empregos em 2010, apenas para a Refinaria Abreu e Lima 

(PERNAMBUCO, 2009). Esse Complexo tem uma importância estratégica para o 

desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco, bem como tem a 

possibilidade de contribuir positivamente para a economia dos Estados de Alagoas e 

Paraíba, que são áreas de influência direta. 

 

Distritos industriais exitosos certamente são atrativos para grupos econômicos 

expressivos. O CIPS é uma concentração de grandes empreendimentos públicos e 

privados; está localizado entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, 

a 40 km ao Sul do Recife, capital do Estado de Pernambuco no Nordeste brasileiro.  

 

Certamente o CIPS tem potencial para atrair um importante conjunto de empresas e 

indústrias para Pernambuco e que poderá ter papel decisivo na remodelagem da 

matriz econômica local. Esse fenômeno comprova-se pelo número de empresas que 

cresce anualmente; durante o período de 2000 a 2009 o número de empresas 

cresceu 118,2% (Tabela 1.1). Lista-se algumas atividades dessas empresas: 
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terminal de contêineres, terminal de fluidos, pólo de alimentos, produtos cerâmicos, 

cimento, dentre outros (SUAPE, 2007).   

 

     Tabela 1.1 - Crescimento do CIPS de 2000 a 2009 

    

 

 

 

A economia pernambucana, após experimentar um período relativamente longo de 

estagnação (SICSÚ; LIMA; PADILHA, 2007), vem sendo aquecida com a chegada 

de muitas empresas, antes localizadas no eixo sul-sudeste do país. Supõe-se que 

esse aquecimento econômico pode melhorar sensivelmente a renda per capita 

estadual. Seguramente o CIPS tem contribuído, de certo modo, para a elevação do 

nível de emprego de mão-de-obra local, ao anexar ao conjunto de indústrias uma 

refinaria de petróleo, um estaleiro de grande porte, um pólo petroquímico e um pólo 

de poliéster. De acordo com a administração daquele complexo, 96 empresas estão 

em funcionamento atualmente, com atividades destinadas à indústria de bens de 

consumo e outros, além de serviços de apoio ao porto marítimo, que geraram 15.000 

empregos diretos até dezembro de 2009. Nos empreendimentos em implantação, 

prevê-se um número de vagas da ordem 10.000 de forma direta e 150.000 indiretas, 

além de 30.000 empregos diretos no pico das obras (SUAPE, 2010).  Contratos 

entre a Petrobrás e o Governo do Estado de Pernambuco garantem mais de 12 mil 

empregos em 2010, apenas para a Refinaria Abreu e Lima (PERNAMBUCO, 2009). 

 

Com uma população de trabalhadores dessa magnitude e com previsão de 

crescimento, visto que novos empreendimentos aportam quase semanalmente, 

somada a uma população de 74.059 habitantes do município de Ipojuca (SNIS, 

2008), somando-se a população do município do Cabo de Santo Agostinho de 

169.986, certamente é imperiosa uma reflexão a respeito da gestão da água naquela 

circunscrição. Ademais, dos 74.059 habitantes de Ipojuca apenas 43.504 (58,74%) 

são atendidos com abastecimento de água (SNIS, 2008). No município do Cabo de 

Santo Agostinho a situação do abastecimento de água apresenta-se mais 

confortável – 83,31% dos habitantes têm acesso à água potável.  Apesar dessa 

Ano Empresas 

2000 44 
2009 96 

Fonte: SUAPE, 2000; 2009 
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aparente vantagem, de acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2009) a 

situação da oferta de água até 2015 para o Cabo de Santo Agostinho, bem como 

para Ipojuca, é considerada insatisfatória. Por esse motivo, um estudo que dê 

relevância à questão do uso racional e adequado da água, notadamente a tratada, 

certamente contribuirá para um desenvolvimento econômico e sustentável. 

 

O aspecto relevante que motivou a pesquisa é a suposição de que nem todas as 

empresas aportadas no CIPS, efetivamente, necessitam de água tratada para os 

seus processos produtivos. Muitas empresas em funcionamento ali, ou aquelas 

ainda em negociação, talvez careçam de água bruta, principalmente para uso de 

resfriamento de caldeiras, para lavagens de contêineres, ou mesmo para 

terraplenagem em início de obra; o que não justifica a utilização de água tratada 

para esses fins. Se essas suposições se confirmarem o custo para tratar a água 

naquele local poderia ser reduzido consideravelmente e possíveis desperdícios da 

água poderiam ter impacto negativo de pouca repercussão. 

 

Para efeito deste estudo foi considerada a percepção dos encarregados de 

manutenção hidráulica das empresas do CIPS, aos quais se endereçou o 

questionário. Com as informações obtidas desta investigação pode-se elaborar um 

diagnóstico da demanda atual e propostas de soluções futuras. 

 

O estudo aborda, à luz do desenvolvimento sustentável, via políticas públicas de 

saneamento, a gestão dos recursos hídricos em distritos industriais. Para tanto, fixou 

atenção nos critérios estabelecidos pelo Governo do Estado através de Protocolos 

de Intenção executados pela Companhia Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA), concernentes ao fornecimento de água para as empresas localizadas 

no CIPS. 

 

Como procedimentos metodológicos fizeram-se necessários uma revisão 

bibliográfica, aplicação de questionário, entrevistas e visitas técnicas, no intuito de 

compor um diagnóstico. Trata-se também de uma pesquisa documental, descritiva e 

de estudo de caso (VERGARA, 2007), mas ao mesmo tempo, de uma observação 

participante e pesquisa de campo (YIN, 2005).  
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Indubitavelmente, a água é essencial para a sobrevivência humana, e seu uso 

inteligente tem sido tema de muitas conferências locais e mundiais no contexto de 

desenvolvimento sustentável, como a de Estocolmo em 1972. Consolida-se no 

pensamento contemporâneo o conceito de Desenvolvimento Sustentável, sobretudo 

neste momento de crise do meio ambiente (LEFF, 2001). Por ser assim, justifica-se 

uma reflexão a respeito das diversas formas de utilização desse recurso natural, a 

água, que tem sido a mola propulsora do desenvolvimento humano. 

 

Sendo a água considerada um recurso finito, presume-se que se deve usá-la com 

racionalidade em todos os níveis da atividade humana. Assim, parece não ser 

prudente a utilização de água tratada para uso não nobre, como lavagem de piso de 

fábrica, lavagem de containers industriais, resfriamento de caldeiras ou mesmo 

compactação do solo na fase de terraplenagem. 

 

O uso inteligente dos recursos naturais disponíveis é imprescindível para permitir 

uma melhoria da qualidade de vida da geração atual e garantir às próximas 

gerações essa mesma qualidade (CMMAD, 1991). Aquecimento do planeta, 

preocupações ambientais e humanas, perenização dos recursos naturais 

disponíveis, desenvolvimento não predatório são temas que dominam o debate 

contemporâneo. A ampliação do discurso da importância da água para a 

sobrevivência humana e para as atividades do desenvolvimento econômico, aliado à 

questão do crescimento de núcleos populacionais próximos a nascentes de água, 

bem como a diversificação e a intensificação dos usos e conseqüentemente redução 

do volume de água potável são problemas surgidos ultimamente.  

 

Reconhecidamente “A água é um bem de domínio público; a água é um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico; em situações de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais” (PNRH, 1997, art. 1º). A água aparece como um recurso limitado, cuja 

importância, peculiaridades e multiplicidades de usos requerem um complicado 

processo de planejamento e gerenciamento da oferta e da demanda. 

 

A finalidade desta pesquisa reside na avaliação do consumo de água, tanto in natura 

– aqui denominada de bruta – quanto tratada, nos processos produtivos de 30 das 
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96 as empresas localizadas no CIPS, no período de 2007 a 2009. No que diz 

respeito ao período escolhido, a delimitação considerou dois motivos: 

 

• 2007 foi o início da implantação do Sistema Integrado de Gestão de 

Serviços de Saneamento (GSAN) na COMPESA, cuja base de dados 

forneceu o consumo histórico de água das empresas. 

• 2009 é o tempo-limite para concluir o estudo no tempo previsto. 

 

Por ser um pólo de desenvolvimento em expansão, uma pergunta motivou o estudo: 

como a gestão dos recursos hídricos no CIPS pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável daquele perímetro? 

 

Existem poucos estudos sobre o consumo de água em complexos industriais, 

principalmente o CIPS, por este motivo acredita-se ser um tema relevante para o 

meio acadêmico, visto que pode suscitar outras discussões concernentes ao uso da 

água em contextos semelhantes. Certamente é de relevante interesse também para 

a sociedade, na medida em pode fomentar reflexões a respeito do uso racional da 

água, justamente em um momento de emergência da questão ambiental. Parece 

sensato presumir que é de igual importância para o CIPS, enquanto consumidor do 

bem, quanto para a COMPESA, como Concessionária.  

 

O trabalho foi desenvolvido em torno da realização direta de cada um dos cinco 

objetivos específicos. A estrutura lógica da descrição dos objetivos intermediários 

deu suporte no intuito de atender o objetivo geral proposto.  

 

O objetivo geral do estudo é avaliar o consumo de água bruta e tratada das 

empresas localizadas no CIPS, no intuito de propor medidas para melhorar o uso da 

água visando garantir o desenvolvimento sustentável naquela localidade. As 

medidas estão no sentido de propostas alternativas quanto à tipologia da água 

utilizada nos processos produtivos industriais. Como objetivos específicos a 

pesquisa buscou:  

 

• Tecer reflexões concernentes às políticas públicas de saneamento, à política 

nacional de recursos hídricos e ao desenvolvimento sustentável; 
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• proceder a uma análise legal das principais instituições envolvidas no CIPS; 

• elaborar um diagnóstico do consumo e da demanda de água em termos de 

qualidade e quantidade, das empresas localizadas no CIPS. Para tanto, faz-se 

necessário identificar, caracterizar e avaliar seus processos produtivos; 

• descrever os processos de captação, adução e tratamento de água do sistema 

que abastece o CIPS;  

• formular recomendações para melhoria do sistema de abastecimento de água 

      das empresas do CIPS. 

 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, além da Introdução e das 

Considerações Finais, dispondo-se da seguinte maneira:  

 

O primeiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos para a coleta de 

informações. A natureza da pesquisa, o método escolhido e suas limitações, 

tratamento dos dados, universo e amostra são discutidos minuciosamente.   

 

O segundo capítulo aborda questões teóricas relacionadas às Políticas Públicas de 

Saneamento, à Política Nacional de Recursos Hídricos, ao Desenvolvimento 

Sustentável e água para a atividade industrial. Dentro desses eixos temáticos 

sublinha-se o Estado, sua origem, seu papel e a tentativa de sua modernização 

dentro do pensamento contemporâneo. Pondera-se sobre os recursos hídricos, sua 

escassez e os instrumentos legais de gerenciamento; trata-se também da 

racionalidade no uso dos recursos naturais, buscando evidenciar sua relação com o 

sistema sócio-econômico. Examina-se a importância da água para a manutenção da 

vida e discute-se o que vem sendo denominado de stress hídrico. Pondera-se 

também sobre a utilização da água em atividades industriais. 

 

O terceiro capítulo apresenta o contexto onde ocorre o fenômeno, as variáveis que 

mais contribuíram para suscitar a curiosidade do pesquisador; explana-se o 

processo de captação, adução e tratamento da água; esboça-se sucintamente uma 

análise das principais instituições legais envolvidas no CIPS. 

  

No quarto, expõe-se os resultados e discussão do estudo. Finalmente, vêem as 

Considerações Finais e recomendações a futuros estudos naquele perímetro. 
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
A metodologia define o caminho a ser percorrido pelas etapas da pesquisa. 

Esclarece os referenciais teóricos que norteiam o trabalho e os métodos a serem 

utilizados para alcançar os objetivos específicos propostos. Indubitavelmente não é 

possível conhecer uma realidade sem a busca de informações, seja vivenciando a 

situação ou acessando a literatura disponível. No intuito de sistematizar os objetivos 

propostos, foi necessário o levantamento de dados e informações referentes ao 

tema, trilhando certos procedimentos metodológicos. Assim, “Dado que para a 

realização de qualquer trabalho científico, há de se ter um método [...]” (VERGARA, 

2007 p. 16). Neste capítulo, apresenta-se os processos para investigação da 

verdade, evidenciando-se a natureza da pesquisa, a coleta e o tratamento dos 

dados, bem como o universo e a amostra dos mesmos. 

 

Inicialmente, faz-se um estudo dos fundamentos teóricos da gestão dos recursos 

hídricos, tendo o Estado um papel fundamental como mitigador dos conflitos pela 

água, além de criador das políticas públicas de saneamento. Este estudo está 

fortemente embasado nos conceitos de desenvolvimento sustentável, tendo como 

pilares as políticas públicas de saneamento e a gestão dos recursos hídricos. 

 

Posteriormente, faz-se o estudo de algumas idéias, conceitos e terminologia 

provenientes de uma área específica de uma empresa de saneamento, a comercial, 

notadamente no que concerne ao faturamento pelo uso da água. 

 

Evidencia-se o método da pesquisa, realçando o tipo de estudo, o universo e a 

amostra da seleção. Também fizeram parte também desta discussão os sujeitos 

entrevistados, os procedimentos adotados para coleta dos dados, assim como o 

tratamento e as limitações do método. 

 

Caracteriza-se a linha de investigação como método indutivo, uma vez que partindo 

de informações pontuais, constatadas e analisadas, deduz-se uma verdade 

abstrata, não necessariamente contida em todas as partes examinadas. 
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Para entender o fenômeno distributivo da água no CIPS foi necessária a coleta de 

informações via pesquisa documental, bibliográfica, aplicação de questionário e, 

sobretudo, observação participante. A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando-

se livros, revistas especializadas na área de recursos hídricos, dicionários, 

dissertações e teses sobre o tema. A revisão de literatura baseou-se nos conceitos 

de Políticas Públicas de Saneamento, Política Nacional de Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento Sustentável. O conjunto desse levantamento é composto também 

das diretrizes e dos programas de governo do Estado de Pernambuco, mensagens 

de leis, decretos, portarias e documentos oficiais publicados no Diário Oficial do 

Estado no que toca os recursos hídricos. 

 

A pesquisa documental considerou arquivos e informações da Secretaria Estadual 

de Recursos Hídricos (SRH) e da COMPESA. Esse aprofundamento mostrou-se útil, 

na medida em que pode corroborar para a identificação de prováveis divergências 

entre a formulação e a implementação das políticas de desenvolvimento sustentável 

em distritos industriais. 

 

Em seguida, levou-se também em consideração a série histórica do consumo de 

água bruta e tratada, bem como o volume produzido na Estação de Tratamento de 

Água (ETA) Suape. Parte dessas informações foi obtida a partir de consultas ao 

banco de dados da COMPESA do período de 2007 a 2009. Foram incluídas na 

pesquisa de campo entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionário aos 

empregados das empresas encarregados pela manutenção hídrica e observação 

participante. 

 

Considerando-se os vários tipos de pesquisas existentes os quais dependerão dos 

critérios de cada pesquisador, Vergara (2007) propõe basicamente dois critérios, a 

saber: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser 

classificada como descritiva e exploratória. Descritiva, uma vez que expôs as 

características de 30 empresas do CIPS. Descreveu também percepções, 

expectativas e sugestões das pessoas entrevistadas. Exploratória porque não se 

encontrou a existência de estudos que abordassem a avaliação de consumo de 

água das empresas do CIPS com o ponto de vista pelo qual esta pesquisa tratou. 
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Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, porque se fundamentou nos seguintes 

eixos teóricos: Políticas Públicas de Saneamento, Política Nacional de Recursos 

Hídricos e desenvolvimento sustentável. A pesquisa também é considerada 

documental, uma vez que se vale de documentos internos à COMPESA. Trata-se, 

ao mesmo tempo, de uma observação participante e pesquisa de campo porque é 

uma investigação empírica que foi realizada no local onde está ocorrendo o 

fenômeno. Por ser assim, parece sensato aceitar que: 

A observação participante é a modalidade especial de observação na qual 
você não é apenas um observador passivo. Em vez disso, você pode 
assumir uma variedade de funções dentro de um estudo de caso e pode, de 
fato, participar dos eventos que estão sendo estudados. (YIN 2005, p. 121). 

Por “está circunscrita a uma ou poucas unidades, entendidas essas como pessoa, 

família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou mesmo país.” (VERGARA, 

2007 p. 49), a pesquisa é considerada também um estudo de caso. 

 

Ao se discutir a escolha por um método de pesquisa, é de fundamental importância 

ter em mente o que se pretende pesquisar, o que se espera descobrir e qual a 

expectativa do aprendizado com a pesquisa. Isso leva, à imprescindibilidade de 

explicar também qual o modelo escolhido para deduzir os fenômenos a serem 

observados na pesquisa. Desse modo, as respostas das perguntas constantes no 

Questionário (Apêndice A), juntamente com as informações comerciais do banco de 

dados do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento (GSAN) 

possibilitaram a composição de planilhas eletrônicas elaboradas em software 

Microsoft Excel®. A partir das informações advindas do campo, outros dados 

comerciais como histórico de consumo, além de dados técnicos da área de 

Produção de Água da COMPESA no CIPS possibilitou a elaboração de um 

diagnóstico. Esses dados foram tratados e examinados pelo autor da pesquisa, no 

intuito de definir um diagnóstico. Para dar suporte à análise utilizou-se de técnicas 

de estatística descritiva, como cálculo de média, geração de gráficos e projeção de 

crescimento. 
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Escolheu-se como o universo da pesquisa as 96 empresas que estão instaladas no 

CIPS, um conglomerado de empresas grandes e pequenas de diversos segmentos 

comerciais produzindo artefatos distintos. 

 

Uma amostra é um subconjunto da população usado para se obter informação 

acerca do todo. Por ser assim, a amostra do universo (população) foi definida pelo 

critério de acessibilidade e representatividade. A amostra é composta por 30 

empresas, representando 42% do universo de 96. A limitação quanto ao número de 

empresas justifica-se em função do tempo para se concluir a pesquisa e da 

escassez de recursos financeiros disponíveis. Segundo Vergara (2007), uma 

amostra pode ser tanto do tipo probabilístico – baseado em procedimentos 

estatísticos – quanto não probabilístico. Do tipo de amostra não probabilística 

existem aquelas que podem ser selecionadas por acessibilidade ou por tipicidade. 

Pelo fato do critério de acessibilidade fazer parte do grupo não probabilístico e, por 

conseguinte, não levar em conta procedimentos estatísticos, a seleção dos 

elementos se dá pela facilidade de acesso a eles. Pelo critério de 

representatividade, foram definidas as empresas com os maiores consumos de 

água. A amostragem também foi definida pelo critério de tipicidade, pelo fato de 

serem as 30 empresas as mais representativas em termos de consumo. O consumo 

dessas empresas, em 2009, representa 61,1% em relação ao consumo das 96. 

 

A pesquisa teve o propósito de investigar qual o tipo de água efetivamente seria 

necessário e justificável para os processos produtivos das empresas do CIPS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
Este capítulo discorre sobre o Estado enquanto instituição, sua origem, 

características e complexidade, bem como a tentativa contemporânea de modernizá-

lo. Discute o papel do Estado na condução de políticas públicas, notadamente as 

que dizem respeito ao Saneamento. Traça um breve histórico do Saneamento no 

Brasil a partir de décadas recentes, mais precisamente 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal. Aborda questões concernentes ao novo marco regulatório do 

setor com a adoção da Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

 

2.1 A ORIGEM DO ESTADO E O DEBATE TEÓRICO CONTEMPORÂNEO 

 

Decerto existe alguma dificuldade em apresentar uma definição precisa de Estado, 

talvez pela complexidade social que ele abrange. No entanto, Meneses (1984) 

propõe um resumo conceitual para facilitar a compreensão do problema. O autor 

teoriza a gênese do Estado apresentando três pontos fundamentais: 

 

a) o Estado é obra de Deus e, assim, de origem divina (doutrinas 
teológicas); b) o Estado é a criação do homem e, portanto de origem 
humana (doutrinas do contrato e da violência); c) o Estado é produto 
social e, conseguintemente, de origem histórica ou evolutiva (doutrinas 
familiar e natural) (p. 77). 

 

Essa argumentação também é comungada por Dallari (1985), principalmente no que 

tange às doutrinas teológicas, quando o autor faz uma incursão conceitual, como 

também traça a evolução histórica chamando a primeira fase de Estado Antigo. O 

mesmo ponto temporal é chamado de Estado Oriental na visão de Meneses (1984). 

Para melhor compreensão do Estado contemporâneo, tanto Meneses (1984) quanto 

Dallari (1985) percorrem o mesmo caminho teórico-conceitual até chegarem ao 

Estado Moderno. 

 

Modernamente a definição mais coerente é que o Estado é uma instituição 

organizada política, social e juridicamente ocupando um território definido, 
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normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita, dirigida por um governo, 

também possuindo soberania reconhecida interna e externamente. 

 

Uma das teorias para explicar a origem do Estado, enquanto ordenamento político 

de uma comunidade garante que o mesmo surgiu a partir da “dissolução da 

comunidade primitiva fundada sobre os laços de parentesco e da formação de 

comunidades mais amplas, derivadas da união de vários grupos familiares, por 

razões de sobrevivência interna (o sustento) e externas (a defesa)” (BOBBIO, 1995, 

p. 73). Para outros teóricos, como Azambuja (2008), o Estado se origina na 

conquista e mantém-se através da exploração. Não obstante, todos concordam que 

sua existência é essencial para uma convivência harmoniosa em sociedade. Sem o 

advento do Estado as relações humanas seriam desastrosas. Daí sua 

responsabilidade pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max 

Weber, o monopólio legítimo do uso da força (coerção, especialmente a legal). 

Todavia, sua origem enquanto instituição é duvidosa. De acordo com Aristóteles, o 

homem é um animal político que vive em grupo e é naturalmente social. Disso 

conclui-se que a própria família é uma espécie de sociedade, dita sociedade 

doméstica, onde já surge uma autoridade, a quem cabe estabelecer as regras.  

 

Para refrear o estado de natureza, em que prevalecia a lei do mais forte, o homem 

constituiu a sociedade civil, e dela o Estado, cedendo a ele parte de sua liberdade 

em troca de proteção e garantias. Segundo Hobbes (2006), o estado de natureza é 

qualquer situação onde haja ausência de um governo que estabeleça a ordem. O 

fato de todos os seres humanos serem iguais no seu egoísmo faz com que a ação 

de um só seja limitada pela força do outro. Hobbes (2006) assevera que o homem é 

o lobo da sua própria espécie e que se vive uma guerra de todos contra todos. 

Thomas Hobbes também defendia a idéia segundo a qual os homens só podem 

viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. 

Afirma que pelo fato dos homens quererem abandonar as condições precárias em 

que viviam, em conseqüência do estado de natureza, fugindo da guerra em busca 

da paz é o que deu origem ao Estado. Como justificativa, “Sem Estado não haveria 

como pensar em política nem direito [...]” (AZAMBUJA, 2008, p. 12). 
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Ao concatenar todas essas idéias, verifica-se que o Estado, enquanto sociedade 

política, foi concebido com a finalidade de ser um meio pelo qual os indivíduos e as 

demais sociedades organizadas pudessem atingir seus respectivos fins particulares. 

Dessa maneira, pode-se inferir que o Estado existe com o fim de promover o bem 

comum, como sustentou Dallari (1985, p. 95) “[...] este busca o bem comum de um 

certo povo, situado em determinado território.” Por ser assim, o desenvolvimento 

integral dos membros desse povo é que deve ser o objetivo final do Estado. 

 

 

2.1.1 Estado Desenvolvimentista ou Welfare State? 

 

Uma das fases do processo evolutivo do Estado é o Welfare State, ou Estado de 

Bem-Estar Social, ou ainda, Estado-providência. Não obstante, vale ressaltar que 

esse modelo não apresentou o mesmo perfil de Estado intervencionista, assistencial 

e distribuidor, em todos os países em que foi adotado. Em alguns países 

evidenciaram-se diferentes níveis de intervenção do Estado. Tal foi a diferença que 

se acredita seja esse modelo um correspondente deformado do Estado de Bem-

Estar Social Europeu, conforme colocou Bento (2003, p. 7)  

 

[...] são tão heterogêneos os fatores apontados por trás de sua evolução e 
tão diversas as suas formas de intervir, assim como o volume e o conteúdo, 
conforme se combinam em cada nação aqueles fatores, que chega a ser 
mesmo complicado encontrar uma definição mínima, um denominador 
comum desse fenômeno às vezes chamado levianamente de welfare state. 

 

Ao tentar prover serviços públicos de qualidade a todos os cidadãos, o Estado 

envida esforços para minimizar as desigualdades de rendimentos e elevar o nível de 

satisfação e bem-estar da população. Esse processo configura-se como um tipo de 

organização sociopolítica e econômica que coloca o Estado como protetor e 

defensor da vida social. Nessa nova concepção, o Estado também interfere na 

economia, organizando-a e, em alguns momentos interpondo sua autoridade. Desse 

modo, o Estado é, de uma forma abrangente, o ente regulador e regulamentador da 

vida social, política e econômica de um país em parceria com a sociedade civil 

organizada em níveis diferentes. Assim, cabe ao Estado do bem-estar social garantir 

serviços públicos de qualidade e proteção indiscriminada à sociedade. 
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Da interferência estatal sobre os processos econômicos, corre-se o risco de 

promover o crescimento em vez do desenvolvimento. Além disso, pode-se também 

beneficiar grupos econômicos expressivos em detrimento dos grupos fragilizados, 

como frisou Sen (1999, p. 9) “Vivemos um mundo de opulência sem precedentes, 

[...] mas também de privação e opressão extraordinárias”. 

 

Oportuno ressaltar, que há uma sutil diferença semântica entre crescimento e 

desenvolvimento econômico. O primeiro ocorre baseado em ações governamentais 

maciças, quase de forma ditatorial, como foram muitos projetos do período militar. 

Algumas dessas decisões, para incrementar a economia, são tomadas, muitas 

vezes, sem consulta popular. O segundo efeito econômico considera não apenas o 

Produto Interno Bruto (PIB), como também, dentre outros indicadores, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), o qual mede a qualidade de vida da população. 

Para o cálculo do IDH três fatores são considerados importantes: atendimento 

educacional, o qual é medido pelo número de adultos alfabetizados e anos médios 

de escolaridade; longevidade, que é medida pela expectativa de vida; e o padrão de 

vida que é mensurado pelo poder de compra, derivado do PIB per capita e da renda 

acima da linha de pobreza (PHILIPPI; MALHEIROS; AGUIAR, 2005). Dessa forma, 

“[...] O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente 

sua condição de cidadão” (SEN, 1999, p. 9). Portanto, infere-se que o crescimento 

econômico é subconjunto do desenvolvimento econômico. 

 

A justificativa da interferência do Estado na economia foi defendida por Keynes 

(1992). Sua teoria baseia-se no fato de que o Estado deveria intervir ativamente na 

economia: seja regulando o mercado de capitais, seja criando empregos e 

promovendo obras de infra-estrutura ou fabricando bens de capital. Keynes (1992) 

acreditava que essa regulação contribuía significativamente para mitigar os efeitos 

adversos das flutuações das atividades econômicas como as recessões, depressões 

ou mesmo progressos súbitos. 

 

A experiência tem mostrado, com ampla evidência, que não é o crescimento, mas a 

qualidade dele, que determina a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Desenvolvimento, sob a ótica de Sen (1999), significa capacidade de livremente 
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escolher e optar; melhor distribuição de renda; plena democracia; saúde e 

educação; enfim, significa possibilitar o acesso a fontes de recursos a todas as 

pessoas. Para ele, sem desenvolvimento social inclusivo nunca haverá 

desenvolvimento econômico satisfatório. 

 

Cumpre destacar que algumas dificuldades econômicas emergem e tendem a servir 

de justificativas para certas decisões do governo, como a seca no nordeste 

brasileiro, por exemplo. Em outras áreas geográficas percebe-se uma explosão em 

crescimento econômico. Nesse sentido, faz-se mister atenuar o caráter compulsivo 

de produtividade e lucro nas iniciativas privadas, notadamente aquelas com aval do 

Estado. Não se deve sub-valorizar a importância do crescimento econômico; ele é 

essencial para o progresso humano sustentável e muitos países sofrem com sua 

ausência.  Obter ganhos líquidos significativos visando eficiência econômica é 

decisivo para qualquer empresa privada, quando da elaboração do seu 

planejamento estratégico. Lucrar é uma essencialidade nesse contexto, contudo, 

definitivamente, não se pode perder de vista o caráter social. 

 

O Brasil tem uma grande e antiga dívida social. Por isso, crer-se ser uma 

imprudência a continuação de propostas apenas atenuadoras visando mitigar as 

disparidades sociais. Políticas de redistribuição de recursos monetários – como 

bolsa-família, bolsa-escola – para os grupos sociais mais fragilizados, pode ser uma 

solução emergencial. No entanto, a curto e médio prazo, parece sensato admitir que 

esses setores carentes necessitem também de uma política afirmativa que possibilite 

dar-lhes inclusão como consumidores de todos os outros serviços públicos; como o 

saneamento básico, por exemplo. Como já evidenciado, cabe ao Estado garantir a 

infra-estrutura necessária para que este atendimento seja efetivo. Uma das mais 

importantes discussões com relação ao processo de desenvolvimento é, 

indubitavelmente, a identificação dos agentes sociais responsáveis pela sua 

condução. 

 

Segundo alguns teóricos da Economia Institucional, dentre eles o norte-americano 

Douglass C. North, o Estado desempenha papel preponderante na determinação do 

ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico; ora decidindo dogmaticamente 

prioridades, ora reservando recursos ou garantindo os direitos de propriedade. Para 
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esses teóricos, as instituições, tidas como instrumentos econômicos e políticos de 

ação coletiva, teriam como finalidade o alcance dos propósitos fundamentais da 

sociedade moderna. Isso coloca a relação entre Estado e desenvolvimento 

econômico sob um prisma novo, a saber, o papel do Estado, não só como garantidor 

dos direitos de propriedade que minimizariam custos de transação, fomentando o 

desenvolvimento e o crescimento, mas também como definidor desses direitos. 

 

Além do mais, de acordo com os teóricos institucionalistas, isso significaria que a 

qualidade da atuação institucional do Estado é decisiva para o desenvolvimento 

econômico. Outra vez, os institucionalistas alegam que as relações econômicas 

estabelecidas apenas entre agentes privados não seriam mais independentes e 

suficientes para promover o desenvolvimento, sendo, por conseguinte, 

imprescindível a intervenção estatal a partir de suas instituições. Quanto a isso, 

Keynes (1926) assegura que para o governo, o mais importante não é fazer coisas 

que os indivíduos já estão fazendo, mas fazê-las um pouco melhor. 

 

 

2.1.2 A Reforma do Estado 

 

A década de 1980 foi marcada pela estagnação da economia, através do modelo de 

substituição de importações e endividamento externo, fato que promoveu a crise 

fiscal. Os sucessivos choques econômicos para superar a crise se mostraram 

ineficientes e ineficazes; com isso, o aparelho do Estado entrou em crise, e seu 

modelo burocrático-capitalista necessitava ser substituído. Novas estratégias têm 

surgido no campo da gestão pública – muda-se do Estado positivo ou 

intervencionista para Estado regulador. Uma das justificativas para essa 

transformação é que o Estado se tornou robusto, portanto, incapaz de atender as 

crescentes demandas de uma sociedade cada vez mais exigente. Ao mesmo tempo 

em que essas estratégias, denominadas de “concatenação de várias estratégias 

básicas” (CHANDLER, 1962, apud MAJONE, 1997), concorrem para diminuir o 

papel do Estado intervencionista, contribuem também para aumentar seu poder de 

normatizar, regulando o mercado. 
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Com a queda do regime militar e restauração da democracia, o Brasil passou a 

seguir gradativamente as tendências internacionais adotadas por diversos países na 

restrição de gastos públicos. As mudanças mais drásticas tiveram inicio a partir de 

um diagnóstico básico no qual o Brasil precisava combater o clientelismo, a 

ineficiência no serviço público, excessos de regulamentação e a carência no sistema 

de incentivos (BRESSER PEREIRA, 1999). Nessa época foi encaminhado ao 

Congresso Nacional um Plano Diretor que incluía um diagnóstico da situação do 

serviço público brasileiro - um quadro teórico para reforma gerencial e propostas 

específicas da reforma (BRESSER PEREIRA, 1999). 

 

Em 1995 entra em vigor a Reforma do Estado Brasileiro que tinha como objetivo, 

como descreve Pereira (2008, p. 75): 

 

manter equilibradas as contas públicas e, ao mesmo tempo, elevar a 
capacidade de ação estatal. A reforma propõe uma reconfiguração das 
estruturas estatais baseada na substituição do modelo burocrático da 
administração pública por um modelo gerencial. 

O novo modelo buscou os princípios da participação, accountability 

(responsabilização), controle social e na sua gestão foram importadas ferramentas 

do setor privado e da lógica do mercado como eficiência econômica, flexibilidade e 

ênfase nos resultados (PEREIRA, 2008). 

 

Segundo Bresser Pereira (2001), o Estado, o governo e a sociedade civil deverão 

assumir novas formas, novos papéis, novos modos de relacionamento a fim de 

produzir uma governança democrática. Para Bresser Pereira (2007) a governança 

inclui dois aspectos: um organizacional e um gerencial ou de responsabilização 

(accountability).  No aspecto organizacional, as várias atividades do Estado 

envolvem formas de produção e exercício do poder. As atividades exclusivas como a 

formulação das políticas públicas e alguns serviços como saúde, educação e 

segurança serão realizadas pelo alto escalão dos servidores públicos através das 

secretarias. A implementação de alguns serviços públicos de controle social caberá 

às agências reguladoras e, as atividades sociais e científicas, às organizações 

sociais. Assim, redefinem-se as atividades exclusivas do Estado exigindo que ele 

mude, a fim de atender as demandas de serviços com mais eficiência (BRESSER 

PEREIRA, 2001). No aspecto gerencial, promove-se a mudança do Estado direto 
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para o indireto, no qual a descentralização e a regionalização administrativa, a 

delegação de responsabilidades pela prestação de serviços às organizações 

privadas. Dessa forma, estabelecem-se novas formas de gestão para o Estado 

(MAJONE, 1999). 

 

A Nova Gestão Pública, segundo Borins apud Behn (1998), consiste de vários 

componentes inter-relacionados: 

- fornecer serviços de alta qualidade que os cidadãos valorizam; 

- aumentar a autonomia dos gestores públicos, especialmente dos controles 

da agência central; 

- medir e premiar organizações e indivíduos com base no cumprimento das 

metas estabelecidas de performance; 

- tornar disponíveis recursos humanos e tecnológicos que os gestores 

necessitam para desempenharem bem suas tarefas; 

- e, reconhecendo as virtudes da competição, manter uma atitude aberta a 

respeito de quais propósitos públicos devem ser desempenhados pelo setor 

privado, e não pelo setor público. 

 

Na visão de Bresser Pereira (2001, p. 18): “A estratégia gerencial é a de desenvolver 

alguma forma de contrato de gestão em que sejam definidos um plano estratégico e 

indicadores de desempenho”. Os indicadores de desempenho avaliarão a eficiência, 

a eficácia e a efetividade no trato com os recursos públicos, em observância a 

responsabilização do servidor na sua prestação de serviço nas atividades exclusivas 

do Estado como também na avaliação das agências reguladoras das empresas 

concessionárias pela prestação de serviço. A administração por resultados provém 

da perspectiva, nas quais as realizações efetivas fazem parte do plano estratégico, 

que envolve processos e estratégias a serem adotadas como forma de melhorar a 

eficiência e o desempenho institucionais.  

 

No que se refere ao Gerencialismo, ou mais precisamente à Reforma Administrativa, 

Schwella (2005, p. 260, 266) recomendou: 

 

[...] devem-se buscar continuamente soluções ideais para as estruturas e o 
funcionamento dos sistemas de implementação de políticas e de prestação 
de serviços. Essa busca resultou, recentemente, na abordagem do New 
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Public Management, que enfatiza opções provenientes do mercado, para 
atender às necessidades das políticas públicas, vinculadas a aumentos 
significativos na utilização de instituições privadas ou sem fins lucrativos, 
e/ou outras ‘soluções’ para a execução de programas públicos; [...] O New 
Public Management (NPM) não é nada mais do que a manifestação mais 
recente desse fenômeno duradouro, que é a reforma administrativa. 

No caso do Estado de Pernambuco, observa-se que a tentativa de implementação 

da reforma, ao transformar a administração pública estadual em gerencial, 

estabeleceu que todos os órgãos e entidades da estrutura do governo da 

administração direta e indireta deveriam elaborar seus planos estratégicos tendo 

como referência a evolução dos Planos Plurianuais estabelecidos periodicamente.  

 

O desafio dos defensores da nova gestão pública consiste em desenvolver uma 

forma de provar que os novos paradigmas trazem estratégias de gestão mais 

eficientes e eficazes e que, ao mesmo tempo, são politicamente responsáveis. Os 

esforços desta nova visão precisam apresentar, portanto, um conceito de 

accountability democrática correlato ao tradicional, de forma a aliar esta busca pela 

efetividade à responsabilização de agentes políticos com o fim de afastar, a custo 

acessível, o problema da corrupção, do clientelismo e do patrimonialismo. 

 

 

2.1.3 Novos modelos de gestão pública 

 

A nova gerência pública é um movimento que alcança níveis mundiais, estando 

presente tanto nas nações mais desenvolvidas, como naquelas que buscam elevar 

seus níveis de desenvolvimento, sendo, por este motivo, consideradas 

“emergentes”. A ampliação deste movimento se espraia também aos diversos níveis 

de governo. 

 

Consiste, portanto, num desafio a ser superado pelo estabelecimento de consórcios 

públicos e convênios de cooperação entre órgãos díspares, tanto pela sua natureza 

jurídica, quanto pela sua inserção em diferentes esferas de governo. A tendência 

mais aceitável consiste na aplicação de um modelo de gestão que seja mais 

aproximado do que é praticado pela instituição que possua mais condições e 

experiência para estabelecer as técnicas gerenciais aplicadas ao caso. 
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Quando se trata da cooperação entre uma empresa estadual de economia mista e 

uma autarquia municipal, por exemplo, é de se esperar que o modelo utilizado pela 

entidade maior e melhor estruturada seja aplicado na gestão associada que se 

pretende implantar, principalmente se ele estiver produzindo resultados efetivos. 

 

Diante do desafio configurado, cabe discutir a necessidade de se aplicar novos 

conceitos de gestão à realidade que se configura no ambiente que esteja mais 

desorganizado e carente de mudanças administrativas. A utilização do que vem se 

denominando Os cinco “R” da nova gerência pública revela-se bastante adequada à 

situação descrita. Sintetizam-se a seguir estes novos conceitos, conforme definidos 

por Jones e Thompson (2000): 

 

Através da Reestruturação busca-se eliminar da organização tudo aquilo que não 

agregue valor a seus serviços, especialmente as regras que inibem o desempenho. 

No entanto, segundo os referidos autores, a primeira resposta à reestruturação 

costuma ser a negação. Geralmente, esta reação leva a uma procura por culpados, 

configurada na implantação de medidas paliativas de curto prazo, destinadas a 

reduzir despesas. A solução efetiva passa, na verdade pela opção, por parte da 

entidade, entre reduzir os serviços ou eliminar postos de trabalho. Em outra vertente, 

considera-se que a reestruturação tem sua importância revelada através da 

substituição de tecnologia obsoleta, pois, em numerosas organizações públicas, os 

cortes orçamentários guiados por uma visão limitada, realizados ao longo de um 

período de vários anos, geraram atrasos substanciais em matéria de tecnologia e 

treinamento. 

 

A Reengenharia prescreve não serem cabíveis as tentativas de consertar problemas 

institucionais crônicos, através de soluções temporárias ou parciais. Ela é centrada 

em refazer, recomeçar, e exige pensar sobre processos e não sobre funções e 

posições estabelecidas nas hierarquias organizacionais (JONES; THOMPSON, 

2000). 

Por meio da Reinvenção se tem como objetivo o deslocamento em direção ao 

desenvolvimento de novos mercados e métodos de prestação de serviços, 

requerendo planejamento estratégico como foco de atuação. Jones e Thompson 

(2000) afirmam que a reinvenção em essência, avalia e produz mudanças 
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abrangentes nos serviços oferecidos ao cliente e estratégia do mercado de produtos, 

particularmente no que diz respeito à concorrência ou à ameaça de concorrência. 

 

O Realinhamento deve ser procedido com vistas a alinhar as estruturas 

administrativas e de responsabilidade da organização com suas estratégias de 

mercado e de fornecimento de serviços. Com isso, pode-se comparar a estrutura da 

organização com a nova estratégia, visando alcançar os objetivos desejados, e 

motivar gerentes e empregados. Além disso, o realinhamento deveria produzir, como 

resultado, uma estrutura de contingência institucional coerente com as 

oportunidades de mercado emergentes e com a estratégia desenvolvida no contexto 

da reinvenção (JONES; THOMPSON, 2000). 

 

Finalmente, defendem Jones e Thompson (2000) que a Reconceitualização enfatiza 

a importância de acelerar o tempo de observação e orientação para reduzir o tempo 

do ciclo de aprendizagem organizacional. Por ser o passo crucial deste conjunto de 

medidas que se constituem de um dos novos modelos de gestão pública, a 

reconceitualização não se atinge no curto prazo, vez que depende do sucesso dos 

passos iniciais aqui descritos. Assim, os cinco “R” da nova gerência pública trazem 

uma “promessa implícita” de que, ao seguir uma seqüência de implementações de 

providências, uma organização pública, ou mesmo um projeto de gestão associada, 

poderá obter melhores resultados, configurados em maior capacidade de resposta, 

mais eficiência e efetividade. 

 

 

2.2 A DESCENTRALIZAÇÃO PÓS-1988 

 

Os municípios, enquanto governos locais, mesmo sendo autônomos (de acordo com 

a Constituição Federal de 1988), ainda são considerados frágeis para gerenciar um 

serviço de saneamento básico. Segundo Arretche (1999, p. 112), 

No Estado federativo brasileiro pós-1988, estados e municípios passaram a 
ser, de fato, politicamente autônomos. Isto implica que os governos 
interessados em transferir atribuições de gestão de políticas públicas devem 
implementar estratégias bem-sucedidas de indução para obter a adesão 
dos governos locais. 
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Muito da autonomia cedida ao governo local implica em alguns impedimentos na 

consecução de certas políticas públicas, a exemplo de saneamento básico. Sabe-se 

que os custos de investimento desse setor costumam ser, de certa forma, altos. Por 

esse motivo, “As políticas federais de habitação e saneamento básico eram 

formuladas, financiadas e avaliadas por uma agência federal e executadas por uma 

série de agências locais dela dependentes” (ARRETCHE, 1999, p. 114). 

 

Descentralização e suas nuances, a saber: “desconcentração”, “delegação”, 

“transferência de atribuições” e “privatização ou desregulação” são amplamente 

discutidas por Lubambo (2006). Ainda de acordo com a autora: 

Por “desconcentração” se entende a transferência da responsabilidade de 
execução dos serviços, para unidades fisicamente descentralizadas, no 
interior das agências do governo central; por “delegação” se entende a 
transferência da responsabilidade na gestão dos serviços para agências 
não-vinculadas ao governo central, mantendo o controle dos recursos pelo 
governo central; por “transferência de atribuições” se entende a 
transferência de recursos e funções de gestão para agências não-
vinculadas institucionalmente ao governo central; e, finalmente, por 
“privatização ou desregulação” se entende a transferência da prestação de 
serviços sociais para organizações privadas (LUBAMBO, 2006 p. 16). 

Constata-se que o governo central, diante da incapacidade de responder às 

demandas da sociedade de forma e tempo satisfatórios, busca uma dessas 

alternativas. 

 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SANEAMENTO 

 

Políticas públicas são conjuntos de ações ou normas de caráter estatal, visando 

determinados objetivos para atender uma demanda social. O caráter governamental 

não implica a exclusão dos agentes privados. Nas sociedades democráticas a 

formulação das políticas públicas se pauta por um processo dinâmico e participativo 

com a representação da sociedade civil. Dessa forma, por ser o Saneamento uma 

atribuição do Estado, pode-se compreender como sendo um serviço essencial para 

a manutenção da vida com qualidade e tem sido compreendido, ao longo da história, 

como um conjunto de ações para prevenir doenças. Considera-se como saneamento 

básico o conjunto de serviços, as infra-estruturas e as instalações operacionais que 

garantam o abastecimento de água potável. Também é parte não menos importante 
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do processo do saneamento a destinação final da água após o uso. Oportuno 

lembrar que o esgotamento sanitário também é constituído pelas atividades de infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 

final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até seu 

lançamento final no meio ambiente. Antes de apresentar as atuais políticas públicas 

de saneamento, cabe uma breve exposição acerca do saneamento no Brasil. 

 

 

2.4 O SANEAMENTO NO BRASIL 

 

Na primeira metade dos anos 60 os temas do debate sobre políticas públicas 

possivelmente eram considerados de pouca relevância, tendo em vista que o regime 

militar preocupava-se excessivamente com a “segurança nacional”, apesar de 

Turolla (2002) afirmar o contrário: “O governo militar elegeu a ampliação da 

cobertura dos serviços de saneamento como uma de suas prioridades explicitadas 

nos planos de desenvolvimento do período” (TUROLLA, 2002, p. 11). Acreditava-se 

que os baixos índices de cobertura daqueles serviços comprometia os objetivos de 

desenvolvimento socioeconômico e afetava as atividades industriais e as condições 

de saúde; fato que perdura até hoje. 

 

Ademais, Turolla (2002) enfatiza que a indústria do saneamento tem como 

característica marcante a presença de custos fixos elevados. Possivelmente parte da 

dívida externa daquele período deva-se ao esforço da vencer a inércia do 

subdesenvolvimento. 

 

Por outro lado, consoante Melo (1998, p. 16) “O subdesenvolvimento social e 

estagnação versus reforma e crescimento eram os termos do debate na agenda 

pública.” Buscava-se, através de reformas, uma mudança de foco, em termos de 

políticas públicas. 

 

As políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades básicas da 

população foram mais intensificadas a partir da Constituição de 1988. Julga-se que 

tais políticas, que receberam a denominação de Políticas Sociais, não conseguiam 
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cumprir plenamente, ao longo da história, papel de destaque nos planos de governo 

e nas dotações orçamentárias. Os grupos fragilizados, ou seja, as classes menos 

favorecidas, de certa forma, não eram alvo prioritário dos governos até 1988 quando 

da promulgação da Constituição. Considerada Cidadã a Constituição de 1988, 

objetivando responder a uma demanda social em ascensão, propõe a 

descentralização dos serviços. De acordo com Bresser Pereira (1999, p. 10) “[...] 

desde a metade dos anos 80 era o consenso de que era necessário descentralizar 

os serviços sociais para os estados e de que as empresas estatais competitivas 

deveriam ser privatizadas.” Ceder certos poderes às coletividades locais certamente 

contribui para a consolidação da democracia. 

 

A nova Carta Constitucional de 1988 esboçou um quadro institucional pautado na 

descentralização político-administrativa e fiscal (VARGAS; LIMA, 2004). Dessa 

forma, o governo federal objetivando a descentralização e a implementação de 

políticas públicas estratégicas em todas as esferas de governo dispôs-se a buscar 

modelos gerenciais inovadores. O propósito da descentralização é possibilitar a 

flexibilização e desregulamentação dos serviços, no intuito de promover a abertura 

do setor a diversos prestadores, tais como empresas privadas, consórcios 

intermunicipais ou cooperativas, em conjunto com as Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico (CESBs), ou com as autarquias municipais, a exemplo dos 

Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs). Como conseqüência da 

descentralização foi implantada a nova Política Nacional de Saneamento em 1990. 

As novas diretrizes do setor consistiam em decisões de política tarifária e alocação 

de recursos do FGTS. 

 

Um novo modelo para a Política Nacional de Saneamento havia sido proposto 

através do Projeto de Lei 199/1993 no início do primeiro mandato do governo FHC 

em 1995. Apesar de ter recebido apoio de diversas entidades do setor, esse projeto 

não foi aprovado. Para regulamentar o artigo 175 da Constituição Federal (CF) de 

1988, que dispõe sobre a prestação de serviços públicos em regime de concessão e 

permissão, foi aprovada a Lei Federal nº 8.987/1995, que ficou conhecida como Lei 

de Concessões. Esta Lei regulamentou a concessão dentro do espírito de equilíbrio, 

estabelecido na Constituição, através da prescrição dos direitos e deveres de 
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concedentes e concessionários de serviços públicos. Tal instrumento legal 

possibilitou a participação de operadoras privadas no setor. 

 

Durante o Governo Collor de Mello – 1990 a 1992 –, idealizou-se uma dinamização 

institucional através do Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). 

Todavia, a implementação do programa só se deu no Governo de Itamar Franco. As 

propostas de reordenamento institucional, contidas no PMSS, orientaram-se para 

estipulação de metas de universalização dos serviços de água e cobertura de esgoto 

a serem alcançadas até 2010. Para o efetivo êxito das propostas, previu-se 

investimentos estimados, na época, em R$ 40 bilhões (VARGAS; LIMA, 2004). A 

estratégia para alcançar a universalização repousaria sobre o aumento do 

investimento privado e da eficiência global do setor, mediante a ampliação das 

concessões ao capital privado, novas regras contratuais e mecanismos 

concorrenciais de mercado. Para viabilizar essa estratégia, deveria ser criado um 

novo marco regulatório para o setor, baseado na separação de funções entre 

entidades reguladoras — obrigatoriamente públicas —, e prestadoras dos serviços, 

de preferência privadas. Ademais, o novo marco regulatório necessitaria 

regulamentar a questão da titularidade dos serviços de interesse comum nas 

aglomerações metropolitanas para viabilizar a privatização das companhias 

estaduais. 

 

Em 2001 o governo federal patrocinou o Projeto de Lei 4.147/2001 que, além de 

transferir o poder concedente aos Estados nas regiões metropolitanas, proibia a 

concessão onerosa dos serviços; criava um fundo de universalização composto por 

3% da receita das concessionárias, e uma taxa de regulação a ser recolhida à 

Agência Nacional de Águas, que passaria a credenciar entidades estaduais e 

municipais de regulação. Tal solução foi alcançada diante de acirradas disputas 

judiciais em torno da titularidade dos serviços, envolvendo processos de 

municipalização ou privatização do setor, especialmente nas capitais e regiões 

metropolitanas. Até então, tinham sido elaboradas diversas propostas e projetos de 

lei visando regulamentar a cooperação intergovernamental em saneamento urbano 

no país, cada qual refletindo projetos e interesses divergentes de segmentos 

distintos. 
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2.5 A QUESTÃO DA TITULARIDADE E A FRAGILIDADE MUNICIPAL 

 

A evolução de fatos históricos evidencia a impossibilidade, que perdura até os dias 

atuais, de se transferir as concessões dos serviços municipais que funcionavam em 

alguns estados aos investidores privados, sem prévia autorização e compensações 

aos municípios concedentes. Houve, realmente, tentativas dos governos estaduais, 

com apoio do governo federal, de privatizar as respectivas concessionárias de 

saneamento. Tais iniciativas se deram, durante o Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte e Amazonas. 

 

Por outro lado, não são poucas as controvérsias sobre a questão da competência 

municipal no setor de saneamento. A Constituição Federal promulgada em 1988 

enquadra o saneamento básico como um setor em que prevalecem “competências 

comuns” ou “supletivas” entre os três níveis de governo da federação, ao contrário 

do que dispunham as Cartas precedentes. No entanto, esta interpretação é rejeitada 

por diversas entidades do setor, pois, segundo elas, não haveria na Carta Magna 

uma atribuição explícita de competência ao município para implementação de 

programas e ações de saneamento básico. A única exceção se daria nos casos em 

que os serviços se caracterizam como “de interesse local” (BRASIL, 1988). 

 

Conforme preceitua (BRASIL, 1988), cabe ao ente federado local a prestação — de 

forma direta ou através de concessionárias — dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, gestão dos resíduos sólidos e limpeza urbana. Sendo 

a água um direito de todos os cidadãos, como prescreve (BRASIL, 1988), as 

Companhias Estaduais de Saneamento – CESBs, a exemplo da COMPESA, devem 

buscar a universalização no atendimento, dentro do âmbito de sua atuação. Por ser 

de competência do poder local organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão, os serviços públicos de interesse local, tornam-se indispensáveis 

algumas reflexões, entre elas a regulação do serviço, a universalização do bem e a 

eficientização do setor. 

 

De qualquer forma, vê-se que o que está patente a respeito das competências do 

setor de saneamento é a previsão de que “haja cooperação entre as três esferas de 
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governo neste campo, a qual deverá ser orientada por normas estabelecidas em Lei 

Complementar”, conforme previsto no artigo 23, Inciso IX, parágrafo único da 

Constituição Federal de 1988. 

 

 

2.6 NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SETOR 

 

A Lei Federal nº 11.445/2007 define diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

determina novos cenários para o setor em todo o Brasil. A ênfase maior desta nova 

legislação está na transparência e planejamento para o setor. As mudanças 

significativas que a Lei traz são o fortalecimento da idéia de planejamento, gestão e 

integração entre os entes federados; a definição de que o saneamento é uma política 

de estado e não mais de empresas concessionárias públicas ou privadas; a 

universalização do serviço; a eficiência técnica e financeira e a criação de agências 

reguladoras. 

 

A nova Lei prevê, além da universalização de acesso ao bem, que o abastecimento de 

água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e a limpeza urbana 

sejam feitos de forma apropriada à saúde pública e à proteção ao meio ambiente. Dito 

de outra forma, a Lei trás em seu arcabouço a questão do desenvolvimento 

sustentável, o que se constata pelo seu artigo 48. Oportuno destacar no artigo 2º, três 

princípios fundamentais no que concerne à prestação de serviços públicos de 

saneamento: 

I – universalização do acesso; 

VII – eficiência e sustentabilidade econômica; 

X – controle social; 

Por universalização entende-se como sendo o processo de ampliação progressiva 

do acesso ao saneamento básico de todos os domicílios ocupados. Isto significa que 

o poder público deve investir de forma decisiva para a concretização de projetos que 

garantam o cumprimento da Lei. 
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2.7 POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

Dentre as políticas públicas têm destaque as de Recursos Hídricos, que são 

elaboradas através de seus planos. Os Planos de Recursos Hídricos configuram-se 

como um dos instrumentos previstos na Lei Federal nº 9.433/97, conhecida como Lei 

das Águas, e devem ser elaborados em três níveis hierarquicamente organizados, a 

saber: 

• Nacional - Plano Nacional de Recursos Hídricos; 

• Estadual – Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

• das Bacias Hidrográficas – Plano de Bacia Hidrográfica. 

 

Aprovado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em 30 de janeiro de 

2006, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) traz um conjunto de diretrizes, 

metas e programas para assegurar o uso racional da água no Brasil até 2020. A 

Figura 2.1 sintetiza as estratégias para assegurar o planejamento e o monitoramento 

dos recursos hídricos no Brasil. 
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Figura 2.1 – Fluxograma Política Nacional de Recursos Hídricos 
 

 
Fonte: PNRH 

 
Sabe-se que os recursos hídricos são finitos e a sua distribuição é significativamente 

irregular por toda a crosta terrestre. Apesar do extraordinário volume de água 

existente em no planeta Terra, apenas 2,8% são adequados para o consumo 

humano, sendo que 2,2% encontram-se nas geleiras e apenas 0,6% nos rios, lagos 

e lençóis subterrâneos (COÊLHO, 2001). Ademais, de acordo com o relatório do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de 2006, cerca de 

1,1 bilhão de pessoas nos países em desenvolvimento não têm acesso à água 

potável. “[...] Nos últimos cem anos, a população quadruplicou, enquanto o consumo 

de água cresceu sete vezes” (PNUD, 2006, p. 137). No Brasil, cita-se a Região 

Amazônica como sendo a que detém o maior volume de água doce, o que 

corresponde a aproximadamente 70% do volume total disponível no país, para 

abastecer pouco mais de 5% da população brasileira. Mas o mesmo não se dá na 

Região Nordeste, onde as estatísticas apontam para 3,3% de disponibilidade hídrica 

para atender a uma população cada vez mais concentrada nos centros urbanos 

(ANA, 2001). 
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Com respeito à água e sua importância irrefutável para a manutenção da vida de 

todas as espécies, sobretudo a humana, o Relatório de Desenvolvimento Humano 

destacou: “O ponto de partida e o princípio unificador da ação pública para a água e 

o saneamento é o reconhecimento de que a água é um direito humano básico” 

(PNUD, 2006, p. 60). 

 

A gestão dos recursos hídricos deve ser parte integrante da agenda de governo de 

qualquer país, inclusive o Brasil, a despeito de ter áreas de grande abundância 

hídrica como a Amazônia. Cumpre ressaltar que o território brasileiro é bastante 

irregular, no tocante à distribuição de água; lançando-se um olhar acurado sobre o 

semi-árido nordestino, onde parcela relevante da população sofre a estiagem a cada 

ano, percebe-se tal irregularidade. Pode parecer contraditório o fato de municípios 

nordestinos inteiros, ocasionalmente, entrarem em colapso por falta de água, uma 

vez que a Bacia do São Francisco carrega volumes de água monumentais.  Sobre 

esse aspecto, de acordo com o relatório das Nações Unidas, a problemática está no 

gerenciamento e não na insuficiência do bem: 

A escassez física de água, definida como quantidade insuficiente de 
recursos para satisfazer a procura, é uma das características inerentes à 
questão da segurança da água em alguns países. Mas as situações de 
penúria absoluta ainda são a exceção e não a regra. A maioria dos países 
dispõe de água suficiente para satisfazer as necessidades domésticas, 
industriais, agrícolas e ambientais. O problema está na gestão (PNUD, 
2006, p. 133). 

Considera-se que os recursos hídricos acessíveis ao consumo humano direto 

constituem uma fração mínima do capital hidrológico, porém sua escassez em 

escala mundial é perceptível, seja pelo crescimento da população ou por aumento 

da demanda de atividades econômicas que justifiquem seu uso. Observa-se, 

também, uma redução da oferta da água, ocasionada especialmente pela poluição 

dos mananciais. Em decorrência desses fatores o preço por m³ tende a aumentar, 

utilizando-se da lógica de mercado: oferta x demanda. 

 

A falta de água é um problema de ordem ambiental, cujos impactos tendem a se 

agravar, caso o manejo dos recursos hídricos não seja revisto pelos gestores 

públicos. Não apenas os detentores do poder público têm a incumbência de tal 

responsabilidade, como também a sociedade civil: “a gestão dos recursos hídricos 
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deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários 

e das comunidades” (PNRH, art. 1°, § VI). 

 

A priorização da água, em situação de stress hídrico, de acordo com a Lei Federal 

9.433/1997, é o consumo humano e a dessedentação de animais. Essa nova Lei, 

que passou a ser conhecida como a Lei das Águas, anuncia uma significativa 

mudança no modo de apropriação e adequado uso dos recursos hídricos. A Lei 

estabelece cinco instrumentos de gestão: a) Os planos de recursos hídricos; b) o 

enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo os usos preponderantes; c) 

a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos; d) a cobrança pelo uso da água 

e finalmente e) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. O capítulo 18 da 

Agenda 21 enfatiza a proteção e manejo dos Recursos Hídricos como forma garantir 

a sustentabilidade, “A água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo 

geral é assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade 

para toda a população [...]” (MMA/PNUD, 2000). Sobre esse aspecto, Sobral et al., 

(2006) destacam a importância do uso de instrumentos legais para reduzir os 

impactos causados nos recursos hídricos. Tais medidas visam minimizar os riscos 

ao bem-estar das populações humanas que habitam próximo àqueles recursos. 

 

No intuito de um efetivo regramento sobre os recursos hídricos, foram criadas 

instâncias institucionais, bem como instrumentos legais nos diversos níveis dos 

entes federados. A idéia da elaboração dos arranjos organizacionais e institucionais 

é fomentar mudança de paradigma em relação ao uso dos recursos hídricos. A 

Figura 2.2 apresenta as instâncias de políticas sobre recursos hídricos no âmbito 

federal e suas interfaces. O Ministério do Meio Ambiente e sua Secretaria Nacional 

de Recursos Hídricos, além da Agência Nacional de Águas (ANA), uma autarquia 

especial dotada de autonomia administrativa compõem a primeira linha.  O Ministério 

das Cidades, especialmente sua Secretaria de Saneamento Ambiental, juntamente 

com o Ministério da Integração e sua Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica também 

estão incluídos no primeiro escalão. O Ministério da Saúde contribui com ações 

relacionadas com saneamento através da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

As ações e investimentos aplicados em recursos hídricos e saneamento, 

principalmente quanto às obras e intervenções são oriundos do Orçamento Geral da 

União (OGU), de acordo com ANA (2005). Acredita-se que essas instituições devam 
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trabalhar no sentido da promoção de ações conjuntas para garantir um saneamento 

básico efetivo. 
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Figura 2.2 - Desenho e Integração Institucional - Federal  
 

 
 
Fonte: ANA, 2005 
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2.8 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Os anos de 1990 marcaram o predomínio, em nível mundial, da necessidade de 

pensar um modelo de desenvolvimento que harmonizasse a relação entre meio 

ambiente e crescimento econômico. Essa preocupação foi a tônica da Conferência 

Mundial sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo em 1972 (LEFF, 2001). 

Além de enfatizar que a solução da poluição não era brecar o desenvolvimento, mas 

sim orientá-lo no sentido de preservar o meio ambiente e os recursos não-

renováveis (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2002), o momento apontou a 

necessidade de se gerar um amplo processo de educação ambiental. A conferência 

contribuiu para criar o Programa Internacional de Educação Ambiental 

UNESCO/PNUMA em 1975, bem como a elaboração dos princípios norteadores da 

educação ambiental na Conferência de Tbilisi em 1977. A educação ambiental 

fundamenta-se sobre dois pilares: 

 

• Uma ética que orienta os valores e comportamentos sociais para os objetivos 

de sustentabilidade ecológica e equidade social. 

• Uma nova concepção do mundo como um sistema complexo levando a uma 

reformulação do saber e a uma reconstituição do conhecimento. 

 

Na iminência do uso descontrolado de alguns recursos naturais disponíveis, como a 

água, por exemplo, o ser humano busca a racionalização. Essa busca de nova 

conscientização têm sido o motivo de muitos encontros e discussões a respeito do 

meio ambiente. Como fruto desses debates, além de decisões, neologismos podem 

surgir, como sustentabilidade, por exemplo. Sucintamente sustentabilidade, em se 

tratando de água, significa: “[...] assegurar às atuais e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade aos respectivos usos” 

(PNRH, art. 2º, § I). Está prevista em legislação vigente que “a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável;” (PNRH, art. 2º, § II). O conceito de desenvolvimento 

sustentável está intrinsecamente ligado às soluções economicamente viáveis e 

equidade social (SOBRAL; FLORÊNCIO, 2000). A respeito de racionalização do uso 

da água, Sobral et al., (2006) alertam para a necessidade do aprimoramento da 
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gestão dos recursos hídricos como um meio de garantir um desenvolvimento 

sustentável efetivo. 

 

Leff (2001) trata de sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder de uma 

forma singular. Alega que a crise ambiental é um reflexo da crise da civilização, a 

qual marca os limites da racionalidade econômica. Sem dúvida, isso conduz a uma 

reflexão a respeito dos fundamentos do conhecimento e do sentido da vida 

orientando um desenvolvimento com sustentabilidade para o ser humano. Ele elenca 

três pontos, que considera fundamentais nesse momento de fratura, ou crise, mas 

que ao mesmo tempo traz consigo um elemento de renovação: 

 

• os limites do crescimento e a construção de um novo paradigma de produção 

sustentável; 

• a fragmentação do conhecimento e a emergência da teoria de sistemas e do 

pensamento da complexidade; 

• o questionamento da concentração do poder do Estado e do mercado, e a 

reivindicação de democracia, equidade, justiça, participação e autonomia, da 

parte da cidadania. 

 

A partir desses pontos, que o autor chama de “ruptura”, surgem questionamentos a 

respeito dos paradigmas do conhecimento e os modelos de sociedade moderna 

pelos quais vive a humanidade. Essa observação evidencia a necessidade de se 

construir outra racionalidade social, voltada a novos valores e saberes que valorizem 

outros modos de produção focando a sustentabilidade com bases ecológicas. Tal 

ponderação pode contribuir para a reorganização societária, no sentido democrático, 

econômico, político e cultural. 

 

O meio ambiente tem sido objeto de discussão desde a Conferência Mundial em 

Estocolmo em 1972, ocasião em que foi demonstrada a necessidade de geração de 

amplo processo educacional nessa área. Três anos depois daquela conferência, foi 

fundado o Programa Internacional de Educação Ambiental, o UNESCO/PNUMA. 

São basicamente dois pilares principais que dão sustentação à educação ambiental: 
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• uma nova ética que orienta os valores e comportamentos sociais para os 

objetivos de sustentabilidade ecológica e equidade social; 

• uma nova concepção do mundo como um sistema complexo levando a uma 

reformulação do saber e a uma reconstituição do conhecimento. 

 

Neste sentido, a interdisciplinaridade se converteu num princípio metodológico 

privilegiado da educação ambiental (UNESCO, 1980). As recomendações da 

Conferência de Estocolmo em 1972, que destacou a estreita vinculação entre 

desenvolvimento e seus efeitos sobre o meio ambiente, serviram de base para a 

Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro 

em 1992. A Rio 92, como ficou conhecida a Conferência, marcou o 20º aniversário 

da Conferência de Estocolmo, produziu alguns documentos entre eles a Declaração 

do Rio e a Agenda 21 Global. A Declaração do Rio visa “estabelecer acordos 

internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do 

sistema global de ecologia e desenvolvimento” (ANDRADE; TACHIZAWA; 

CARVALHO, 2002, p. 2). A Agenda 21 Global constitui um plano de ação, cujo 

objetivo é colocar em prática programas para frear o processo de degradação 

ambiental e materializar os princípios da Declaração do Rio. 

 

Na visão de Leff (2001), o discurso do desenvolvimento sustentável não é 

homogêneo, pelo fato de expressar visões e estratégias conflitantes que respondem 

a interesses diferenciados. Esses interesses estendem-se de econômicos a 

tecnológicos, passando pelos ambientais.  Um ponto deve nortear o processo do 

desenvolvimento sustentável: a educação ambiental. Como resultantes do saber 

ambiental as mudanças nos valores comportamentais dos indivíduos se convertem 

em condição essencial para alcançar a sustentabilidade. Sobre esse aspecto, 

Philippi Jr. e Martins (2005) sustentam que: “A implantação de sistemas de 

abastecimento de água precisa ser acompanhada de programas de educação 

ambiental, a fim de preparar a população para usar a água da melhor maneira 

possível evitando desperdícios e contaminações” (p. 158).  Sendo assim, “Na 

educação ambiental confluem os princípios da sustentabilidade, da complexidade e 

da interdisciplinaridade” (LEFF, 2001, p. 247). Isto leva a pensar a produção de bens 

e serviços em bases ecológicas, tecnológicas, culturais e éticas. 
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Com o agravamento da questão ambiental, no final da década 80 a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), preocupada com o 

modelo de crescimento econômico do capitalismo e seus efeitos devastadores, 

tornou notório um relatório intitulado Nosso Futuro Comum.  Acredita-se que esse 

documento suscitou questões importantes concernentes a Economia, Ecologia, 

Antropologia Cultural e Ciência Política, termos que adquirem um sentido de 

interdisciplinaridade. É no relatório que se utilizou pela primeira vez a expressão 

desenvolvimento sustentável, e sua conceituação. Na nova concepção, “[...] 

desenvolvimento é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

 

Implantar o desenvolvimento sustentável é, de certo modo, uma penosa tarefa, 

principalmente em uma região de muitas necessidades, como a Região Nordeste do 

Brasil. Os indicadores sociais apontam baixos índices quando comparados com as 

Regiões Sul e Sudeste, sobretudo no que se refere à educação, saúde, renda, 

habitação e saneamento básico. 

 

 

2.9 ÁGUA PARA A ATIVIDADE INDUSTRIAL 

 

Água bruta ou in natura tem a mesma significação de água não tratada. Pode ser 

captada diretamente de um rio, fonte, poço ou barragem. Por ter suas finalidades 

específicas esse tipo de água, portanto, não é recomendada para consumo humano, 

pelo fato de está fora dos padrões de potabilidade legalmente exigidos e, 

conseguintemente pode vir trazer riscos à saúde pública (BABBITT; DOLAND; 

CLEASBY, 1973). Não raro, muitas empresas preferem receber da Concessionária 

água bruta para utilização em seus processos produtivos, geralmente para produção 

de bebidas em geral, naturalmente após tratamento específico. Todavia, outros 

segmentos industriais que não requerem água tratada na produção de bens também 

podem justificar tal uso, como para fabricação de produtos cerâmicos, corte e 

laminação de mármore, resfriamento de chapas metálicas, entre outros. Como fluido 

de resfriamento de caldeiras o grau de qualidade da água pode ser menos rigoroso, 
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desde que se leve em consideração a proteção dos equipamentos com os quais a 

água entra em contato (MIERZWA; HESPANHOL, 2005). 

 

De acordo com Mierzwa e Hespanhol (2005), dependendo do processo industrial, a 

água pode ser tanto matéria-prima, incorporada ao produto final, quanto um 

composto auxiliar na preparação de matérias-primas, usada para transporte, para 

aquecimento, refrigeração ou nos processos de limpeza de equipamentos. 

Dependendo de como a água será utilizada na indústria os padrões de qualidade 

podem variar. Os padrões são menos rigorosos para outras finalidades como, por 

exemplo, para refrigeração. Para indústrias de alimentos e indústrias farmacêuticas, 

os padrões de qualidade da água tendem a ser mais restritivos que os padrões para 

consumo humano, por exemplo, no caso da água compor o produto final. 

 

A quantidade e a qualidade de água necessárias para os processos produtivos 

industriais dependem do ramo de atividade da indústria e de sua capacidade de 

produção. Mierzwa e Hespanhol (2005) ressaltam ainda que uma mesma indústria 

pode precisar de vários tipos de água, cujos padrões de qualidade são determinados 

em função de suas características físicas, químicas e biológicas. Sucintamente, é o 

porte da indústria, relacionado à sua capacidade produtiva, que irá determinar a 

quantidade e qualidade de água apropriada para cada uso. Nordel (1961), citado por 

Mierzwa e Hespanhol (2005) sustenta que a água para abastecimento industrial 

deve ser: 

 

• Abundante, de forma a atender às necessidades presentes e futuras; 

• Estar disponível na vazão e pressão necessárias para atender às 

demandas de pico e proteger o local contra incêndios; 

• Ter qualidade adequada para os diversos usos. 

 

Algumas empresas necessitam de bastante água como insumo, a exemplo da 

indústria de bebidas (refrigerantes, cervejas etc.), fábrica de conservas, lavanderias, 

fábricas de papel e aço. O desenvolvimento dessas indústrias está na base do modo 

de produção o qual é inseparável do aumento da demanda de água. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
 
Uma das estratégias do Governo Federal no final da década de 1970, no intuito de 

incrementar o desenvolvimento nacional, bem como promover o desenvolvimento 

regional, foi a descentralização industrial (CONDEPE/FIDEM, 2008). Dessa forma, o 

projeto do CIPS, conceituado como um Projeto de Desenvolvimento Regional tem 

como princípio atrair empresas de primeira e segunda geração, sem descartar, 

entretanto, a possibilidade de implantação de empresas de terceira geração. A 

cadeia petroquímica compreende desde os produtores de derivados de petróleo até 

os transformadores de plásticos e pode ser dividida em três principais segmentos, a 

saber: empresas de primeira geração, produtoras de matéria-prima; empresas de 

segunda geração, destinadas à produção de resinas, que são produtos 

intermediários e materiais para transformação; e empresas de terceira geração, 

incumbidas de produzir bens de consumo, embalagens, componentes, entre outros. 

A cadeia produtiva também engloba outros segmentos que estão, de alguma forma, 

vinculados à produção, tais como: siderúrgicas; empresas metal-mecânicas, que são 

responsáveis pela transformação de metais em produtos desejados, como 

máquinas, equipamentos e materiais de transporte; além de várias outras empresas 

que fornecem algum tipo de produto ou serviço, destinado ao abastecimento dessa 

cadeia.  

 

O CIPS é uma concentração de grandes empreendimentos públicos e privados. 

Além dos evidentes e importantes benefícios econômicos e sociais para a área e seu 

entorno, tem a força de mudar a face e a trajetória do crescimento do Estado de 

Pernambuco, além de Estados vizinhos, como Alagoas e Paraíba, enquanto área de 

influência regional. 

 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

Com uma área de aproximadamente 13.500 hectares (SUAPE, 2009), localizado no 

litoral sul situado a 40 km da cidade do Recife, capital do Estado, o CIPS abrange 
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áreas dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, conforme (Figura 

3.1, detalhamento). O acesso terrestre é feito a partir da BR-101 e da PE-060.  

Ipojuca é um dos 185 municípios do Estado de Pernambuco, o qual está distante 

50,2 km do marco zero do Recife à sua sede administrativa; como Mesorregião é 

parte integrante da Região Metropolitana do Recife. O município do Cabo de Santo 

Agostinho fica localizado na Mesorregião Metropolitana do Recife, Microrregião de 

Suape. Sua distância é de 33 km do Marco Zero de Pernambuco, sendo o acesso 

mais utilizado o rodoviário, pelas rodovias BR-101 sul e PE-60, seguido da PE-28 

(Rodovia Vicente Pinzón). Esses dois municípios são considerados territórios de 

influência direta, pelo fato do CIPS está localizado na área de jurisdição de ambos.  

 

Figura 3.1 – Localização do Território Estratégico de Suape 

 

 

O CIPS possui uma infra-estrutura de apoio aos serviços portuários e à produção de 

bens e serviços. Parte desse apoio já está instalada e parte em processo de 

implantação (AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, 2008), conforme Tabela 3.1. Convém 

ressaltar que por razões éticas optou-se por omitir o nome do empreendimento, 
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sendo usada em seu lugar uma codificação que começa com a letra E (maiúscula) 

seguida de um número serial. Ademais, a numeração não significa nenhuma 

importância das empresas sob quaisquer aspectos. Assim, foram codificadas as 

empresas de E1 a E96. Os empreendimentos que por ventura não apareçam em 

nenhuma tabela, deve-se ao fato do seu consumo não ser tão expressivo que 

justifique uma análise. 

 

Tabela 3.1 - Empreendimentos estruturadores em fase de implantação 

Empresa Atividade 
Área 
(há) 

Situação 
atual 

Investimento 
(*) em US$ 

(x1000) 

Empregos na 
construção 

(*) 

Empregos na 
Operação (*) 

Diretos Indiretos 

        
E10 Indústria Naval 156 Em obras 670.000 2.000 5.000 20.000 
E11 Combustíveis 630 Em obras 4.000.000 15.000 1.500 130.000 

E51 
Produção de 
ácido tereftálico 

16 Em obras 632.000 16.200 500 16.900 

E52 
Produção de 
polímeros e 
poliéster 

39 Em obras 320.000 6.500 1.000 26.000 

        
Subtotal 5.622.000 39.700 8.000 192.900 

Fonte: SUAPE, 2007                  (*) Estimado 

 

 

3.2 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Em 1998 o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) dividiu o Estado em 29 

Unidades de Planejamento (UP). Assim, ficou caracterizada a Divisão Hidrográfica 

Estadual, composta de 13 Bacias Hidrográficas, 06 Grupos de Bacias de Pequenos 

Rios Litorâneos denominados de GL1 a GL6, 09 Grupos de Bacias de Pequenos 

Rios Interiores (GI1 a GI9) e uma bacia de pequenos rios que compõem a rede de 

drenagem do arquipélago de Fernando de Noronha (PERNAMBUCO, 2010). 

 

Embora de dimensões reduzidas, os rios litorâneos desempenham função 

importante na manutenção dos ecossistemas e das comunidades do litoral, 

principalmente o litoral sul de Pernambuco. Podem ser considerados como 

litorâneos os rios Meireles, Ilhetas, Maracaípe, Formoso, Merepe, Mamucabas e 
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Massangana. Por definição, rios litorâneos são aqueles cujas águas desembocam 

no Oceano Atlântico (PERNAMBUCO, 2010).  

O rio Massangana nasce no Engenho Providência no município de Ipojuca e 

percorre aproximadamente 25 km até sua foz, na ilha de Cocaia, dentro da área do 

CIPS. Serve de limite entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca e 

tem como formadores os rios Tabatinga e Utinga de Baixo, ambos com nascentes no 

município de Ipojuca. No primeiro situa-se a Barragem do Bita e, no segundo, a 

Barragem do Utinga, mananciais integrantes do sistema de abastecimento hídrico do 

CIPS. Os principais corpos de acumulação são as barragens Utinga, com 

capacidade de 10.426.047m3 e descarga regularizada de 350l/s (litros por segundo) 

e Bita, cujo volume atinge 2.770.000m3 com vazão de 300l/s. Bita e Utinga compõem 

o grupo de bacias hidrográficas de pequenos rios litorâneos 2 (GL2) da Unidade de 

Planejamento 15 (UP15), de acordo com PERNAMBUCO (2010). A barragem do 

Bita está totalmente inserida no município de Ipojuca, enquanto que a de Utinga 

compartilha os município de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho.  

 

 

3.2.1 Mananciais Utinga e Bita 

 

O Rio Utinga é explorado através da Barragem de Utinga, localizada entre os 

Municípios de Ipojuca e Cabo, que é uma barragem de terra com vertedouro de 

concreto possuindo as seguintes características: 

 

• Bacia hidrográfica a montante com área de 14,68km2; 

• Volume máximo de armazenamento com capacidade de 10.426.047m3; 

• Torre de tomada d’água com dispositivos de comportas e tubulações com 

diâmetro de 1.200mm; 

• Cota máxima de operação - 63m; 

• Cota mínima de operação - 47m; 

• Descarga regularizada de 350l/s. 
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Figura 3.2 – Barragem Utinga 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: COMPESA 
 

O Rio Bita é explorado pela Barragem Bita, que fica localizada no Município de 

Ipojuca. É uma barragem de terra, com vertedouro em concreto e possui as 

seguintes características: 

 

• Bacia hidrográfica a montante: 20,58km2; 

• Volume máximo de armazenamento: 2.770.000m3; 

• Torre de tomada d’água com dispositivos de comportas e tubulações com 

diâmetro de 1.200mm; 

• Descarga regularizada de 300l/s 

 

Figura 3.3 – Barragem Bita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COMPESA 
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3.3 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O abastecimento de água do CIPS é realizado atualmente através dos mananciais 

Bita e Utinga, rios que foram barrados formando duas barragens, porém 

constituindo-se em um único sistema de fornecimento de água.  A água bruta 

captada em cada uma das respectivas barragens é aduzida para uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA) localizada dentro do CIPS, mais precisamente na Zona 

Central Administrativa (ZCA), e operada pela COMPESA.  A adução de água bruta 

pela barragem Utinga funciona inteiramente por gravidade. O trecho compreendido 

entre a barragem, a caixa de areia e o standpipe tem extensão de 2.359m, diâmetro 

de 600mm, construído em ferro fundido, e tem capacidade para transportar uma 

vazão de aproximadamente 440l/s. Neste trecho há uma derivação com tubulação 

de 200mm de diâmetro para o IBAMA com vazão de 20l/s. No standpipe obtém-se 

uma vazão adicional proveniente da Adutora do Bita. No trecho do standpipe à ETA, 

a adutora tem 3.006m, 1.000mm de diâmetro, com capacidade de transporte de 

820l/s. Existe ainda, neste mesmo trecho, uma derivação com tubulação de 250mm 

de diâmetro para as empresas E9 e E13 (com vazão de contrato de demanda de 

100l/s). 

 

 

3.3.1 Captação, tratamento e distribuição de água  

 

Por razões sanitárias o uso da água bruta não é recomendável para consumo 

humano. Assim, torna-se obrigatória, pela legislação vigente, a aplicação de 

produtos químicos, no intuito de melhorar sua qualidade, tornando-a potável. A 

portaria nº 1.469/2000 do Ministério da Saúde (MS) estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água e seu 

padrão de potabilidade para consumo humano. Oportuno lembrar que água potável 

é aquela apropriada “para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, 

físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça 

riscos à saúde” (BRASIL, 2000, art. 4º, § I).  

 

Para possibilitar o adequado tratamento da água a construção de algumas obras 

estruturais torna-se imprescindível. Dentre as obras necessárias, salienta-se a 
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construção de barragens, estações de tratamento e dutos. Esse conjunto de 

edificações caracteriza um sistema de abastecimento de água, conforme (BRASIL, 

2000, art. 4º, § II): 

 

II. sistema de abastecimento de água para consumo humano – instalação 
composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinada 
à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações, 
sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em 
regime de concessão ou permissão. 

 

Face à importância da qualidade e quantidade de água para melhoria da qualidade 

de vida e a manutenção da saúde humana, o tratamento da água assume papel 

importante no sistema de abastecimento. A experiência tem mostrado que uma 

melhoria na qualidade da prestação de serviço público de água é seguida por uma 

melhoria na saúde pública (BABBITT; DOLAND; CLEASBY, 1973). As impurezas 

que as águas contêm são decorrência de seu percurso pela natureza; algumas 

vezes por acidentes, como quebra de aquedutos, canalizações submersas ou 

penetração de água poluída dentro dos poços. Cita-se, também, a contaminação 

das bacias hidrográficas pelas atividades humanas ou lançamento de restos mortais 

de pequenos animais trazidos pelas aves nos reservatórios. Ademais, águas que 

percorrem terrenos calcários, por exemplo, apresentam elevados teores de cálcio. 

Outras águas podem registrar teor elevado de ferro, principalmente quando 

extraídas de poços rasos ou próximos às áreas de praia. Pode-se encontrar a 

presença de ferro também em águas superficiais poluídas por resíduos industriais ou 

atividades de mineração.  

 

A determinação da pureza da água está diretamente relacionada com o uso que se 

irá fazer dela, ou seja, para consumo humano, industrial, agrícola ou outros. Muitas 

indústrias, como as de bebidas, preferem o abastecimento de água bruta, no intuito 

de elas mesmas procederem ao tratamento apropriado em seus processos 

produtivos. Com base no exposto, o conceito de água pura e impura torna-se, assim, 

relativo.  
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3.3.2 Sistema convencional de tratamento de água 

 

Babbitt, Doland e Cleasby (1973) enfatizam que a razão primária para o tratamento 

da água é a proteção da saúde pública. Entretanto, sublinham outros motivos, quais 

sejam: estéticos, para a remoção do gosto, odor, cor e turbidez. Ocasionalmente 

justifica-se o tratamento para uso em piscinas, para reduzir a corrosão ou para 

combater o bócio ou a fluorose. Na visão de Mierzwa e Hespanhol (2005), o sistema 

convencional de tratamento de água tem como objetivo a adequação das 

características físicas, químicas e biológicas da água a padrões higiênicos, estéticos 

e econômicos. 

 

Wersterhoff e Chowdhury (1996) apud Mierzwa e Hespanhol (2005) sustentam que 

“O tipo de fonte de abastecimento de água, superficial ou subterrânea, provoca 

variações no arranjo do sistema de tratamento, já que as características da água 

bruta influenciam as técnicas de tratamento” (p. 47). 

 

A primeira etapa do tratamento é a coagulação, momento em que a água bruta 

recebe, assim que entra na estação de tratamento, uma dosagem de sulfato de 

alumínio. Este elemento faz com que as partículas de sujeira iniciem um processo de 

união. 

 

Em seguida ocorre a floculação, quando, em tanques de concreto, continua o 

processo de aglutinação das impurezas na água em movimento, pela ação de 

enormes pás giratórias, fazendo com que as partículas se transformam em pesados 

flocos de sujeira. 

 

A água passa por outras unidades de tratamento, onde vai ocorrer a decantação. As 

impurezas, que se aglutinaram e formaram flocos, vão se decantar pela ação da 

gravidade, indo para o fundo dos decantadores ou ficando presas em suas paredes. 

O processo de decantação consiste na separação das partículas sólidas suspensas 

na água. Com certa velocidade a tendência dessas partículas, por serem mais 

pesadas que a água, é se depositarem no fundo de um tanque. Essa velocidade é 

chamada de velocidade de sedimentação. Para um processo eficaz de decantação a 

velocidade de escoamento da água deve ser diminuída ou até mesmo anulada. 
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A etapa seguinte é a filtração, quando a água passa por grandes filtros com 

camadas de seixos (pedra de rio) e de areia, com granulações diversas e, 

opcionalmente pode-se adicionar carvão antracitoso (carvão mineral; fóssil de difícil 

combustão que queima sem fumo nem cheio). A técnica da filtração da água é de 

importância fundamental quanto ao aspecto sanitário. Ela influencia decisivamente 

no problema da descontaminação. Nessa etapa ficarão retidas as impurezas que 

passaram pelas fases anteriores. A água neste ponto já pode ser considerada 

potável, mas para dar maior proteção contra o risco de infecções de origem hídrica, 

é feito o processo de desinfecção.  

 

Para garantir um tratamento efetivo e seguro segue-se à cloração. Essa fase tem a 

intenção de eliminar germes nocivos à saúde e permitir que uma água de qualidade 

chegue até a torneira do consumidor. A cloração refere-se ao processo próprio de 

purificação da água quanto à eliminação de bactérias e microrganismos. Nesse 

processo pode ser usado o hipoclorito de sódio, cloro gasoso ou dióxido de cloro. O 

cloro possui alta capacidade de oxidação, isso caracteriza seu grande potencial 

como desinfectante. Nessa fase também pode ser adicionado fluossilicato de sódio 

(flúor) ou ácido fluorssilícico em dosagens adequadas. A finalidade da adição desses 

produtos é prevenir e reduzir a incidência de cárie dentária, especialmente nos 

consumidores de zero a 14 anos de idade, período de formação dos dentes.   

 

Excepcionalmente pode ocorrer uma última ação neste processo de tratamento da 

água que é a correção de pH, quando é adicionado cal hidratado ou barrilha leve 

(carbonato de sódio). A adição de um desses produtos neutraliza a ação corrosiva 

da água, dando proteção às tubulações, tanto da rede de distribuição quanto a 

tubulação residencial dos usuários. O pH baixo provoca a formação de incrustações 

nas paredes internas dos tubos de ferro fundido, como conseqüência, verifica-se 

uma diminuição da vazão de escoamento. Por esse motivo, o ajuste do pH é 

aconselhável para a redução da corrosividade da água.  

 

Entre a entrada da água bruta na ETA e sua saída já apropriada para consumo 

humano, ou seja, dentro dos padrões de potabilidade, são decorridos 

aproximadamente de 30 a 60 minutos. 
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Esquematicamente pode-se representar o processo convencional de tratamento de 

água, de forma sucinta (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Representação esquemática dos possíveis arranjos de um sistema 

convencional de tratamento da água 

 
 
Fonte: (MIERZWA; HESPANHOL, 2005) 
 

 

3.3.3 Sistema Suape 

 

A capacidade atual do sistema de produção de água tratada da ETA Suape é de 

1.600l/s, que corresponde à primeira etapa da construção, concluída em abril de 

1982. Todavia, a média real atual é de 700l/s, em razão da escassez de água nos 

mananciais. Prevê-se, numa segunda etapa, com o reforço da Barragem Maranhão, 

um aumento da capacidade de produção para o dobro da atual, que poderá chegar a 

3.200l/s. A Estação Elevatória da barragem do Bita apresenta, atualmente, uma 

vazão de água bruta de 300l/s, enquanto a de Utinga é de 350l/s, conforme os 

Anexos A e B, respectivamente. 
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A distribuição é efetuada por condutos mestres que abastecem as zonas 

denominadas residencial, industrial e portuária.  Face à atual crise de abastecimento 

de água na RMR, o sistema Suape tem sido um reforço para a cidade do Cabo e até 

para a zona sul do Recife, juntamente com o sistema Gurjau-Sicupema. O Sistema 

Suape produz, aproximadamente, 6% do volume distribuído na RMR, abrangendo o 

Complexo Industrial de Suape, Cabo de Santo Agostinho, Ponte dos Carvalhos e 

Anel da Muribeca. Segundo levantamento in loco, a produção atual do sistema Bita-

Utinga é de apenas 650l/s, tendo-se confirmado em visita de campo e conforme os 

Anexos A e B. A disponibilidade hídrica da barragem do Bita é de apenas 63%, ao 

passo que a de Utinga não ultrapassa 20% de sua máxima capacidade.  Por 

conseguinte, a produção atual do sistema de água de Suape é de apenas 42%. 

  

Para uma segunda etapa do sistema, previa-se a construção de barragem no rio 

Ipojuca, que se constituiria no segundo manancial que possibilitaria a ampliação da 

capacidade para 3.200l/s. Entretanto, com a situação emergencial devida à crise do 

abastecimento de água da RMR, foi construído um novo sistema adutor com 

captação direta no rio Ipojuca.  Esse sistema utiliza tubulação com recalque numa 

parte (4 conjuntos motor-bombas de 300 CV cada, sendo uma de reserva) e por 

gravidade em outra parte, tendo extensão total de cerca de 3,3 km até a barragem 

do Bita, constituindo-se em um reforço de 500l/s para o sistema Suape.  O reforço 

do abastecimento de água para a RMR (zona sul) por esse sistema adutor de 

captação direta do rio Ipojuca, ocorrendo a partir da ETA Suape, tem adução via 

elevatória de Algodoais para o município do Cabo de Santo Agostinho. O Anexo C 

mostra graficamente os aspectos técnicos do Sistema Suape de abastecimento de 

água.  

 

No que se refere à qualidade das águas dos mananciais, as barragens Bita e Utinga 

vêm mantendo uma qualidade compatível com o tratamento convencional da ETA 

Suape, havendo algumas oscilações no consumo de produtos químicos entre a 

época chuvosa e não-chuvosa.  No caso do rio Ipojuca, dadas as características de 

ocupação de sua bacia hidrográfica, a água bruta é potencialmente de qualidade 

inferior, comparada com Bita e Utinga, o que é comprovado pelos dados existentes 

no levantamento dos últimos anos. Todavia, isso não impede o seu uso após 

tratamento convencional.  Um fator ambiental preocupante no caso do rio Ipojuca se 
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refere aos teores de metais pesados, devido ao aporte de efluentes industriais na 

bacia, cuja eventual remoção não seria possível em ETA convencional. 

 

 

3.3.4 Perdas na ETA Suape  

 

Nem todo o volume captado é efetivamente distribuído para a rede. Certo percentual 

é usado para lavagem dos filtros, que aqui é denominado de volume gasto, o SNIS 

(2008) prefere denominar de volume de água de serviço; outra parte é evaporada, 

entretanto esse percentual não é levado em consideração, por ser desprezível. A 

qualidade da água de lavagem dever ser tão boa quanto à da água filtrada. Como 

medida de segurança e higiene, os filtros são periodicamente lavados com água 

tratada, eis a razão da diferença do volume captado e distribuído. Para padrões 

americanos, estima-se que o valor em percentual do volume gasto está na ordem de 

2% (BABBITT; DOLAND; CLEASBY, 1973). O valor percentual médio do volume de 

água de serviço é de 5%, no caso brasileiro. Entretanto, dependendo da qualidade 

da água captada esse percentual pode variar, tanto para mais quanto para menos. 

Constata-se que a qualidade da água bruta das bacias hidrográficas tem piorado ao 

longo dos anos, devido à ocupação urbana nas margens dos mananciais. Estudos 

realizados constataram que 

 

Numa estação adequadamente operada a quantidade de água de lavagem 
utilizada não deve exceder cerca de 2 por cento da quantidade total de água 
filtrada. Menores quantidades têm sido atingidas e quantidades maiores 
são, às vezes, encontradas (BABBITT; DOLAND; CLEASBY, 1973, p. 463). 

 

Na ETA Suape esse percentual já esteve próximo de 9,5% em 2007, todavia, 

historicamente vem sendo reduzido a patamares aceitáveis: 2008 (5,8%) e 2009 

(5,4%), conforme Tabela 3.2. Outrossim, com uma leitura mais atenta na Tabela 3.2, 

percebe-se um crescimento do volume captado na vizinhança de 28,6% de 2007 

para 2008 e de 9,9% de 2008 para 2009.  
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Tabela 3.2 - Volume anual produzido na ETA SUAPE de 2007 a 2009 

ANO Volume (m3)/ano 
Captado 

Volume (m3)/ano 
Gasto 

Volume (m3)/ano 
Medido 

    
2007          11.969.219             1.109.241           10.859.978  
2008          15.394.895                898.068           14.496.826  
2009          16.914.622                909.915           16.004.707  

 Fonte: COMPESA, 2010 
 

Conceitualmente, volume medido ou volume produzido é aquele que após as etapas 

de captação e tratamento está disponível para ser lançado na rede distribuidora, ou 

seja, pronto para consumo. É oportuno ressaltar que apesar do crescimento do 

volume produzido, como se pode observar através do Gráfico 3.1, em que se verifica 

um crescimento de 33,5% de 2007 para 2008 e de 10,4% de 2008 para 2009, a 

demanda também cresceu.  Analisando detidamente o primeiro período (2007-2008), 

no que concerne a demanda das empresas que consomem água tratada registra-se 

uma evolução de 52,26%, contra 9,60% do período seguinte, ou seja, de 2008-2009. 

Esses números serão amplamente discutidos no capítulo 4. Complementarmente, 

não se pode deixar de considerar também o crescimento do consumo resultante do 

aumento populacional do entorno.  

 

Gráfico 3.1 - Volume anual produzido ETA Suape de 2007 a 2009 
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Fonte: COMPESA, 2010 
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3.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O CIPS, bem como todo o município de Ipojuca e 99,11% do Cabo de Santo 

Agostinho, não possuem rede de esgoto (SNIS, 2008). Supõe-se que a maior causa 

da deterioração da qualidade das águas nas bacias hidrográficas em Pernambuco 

seja a poluição por esgotos sanitários acrescido dos efluentes industriais.  Registra-

se a existência de sistema público de esgotamento sanitário apenas nos conjuntos 

habitacionais construídos pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela Companhia 

Habitacional de Pernambuco (COHAB-PE) no município do Cabo de Santo 

Agostinho (CONDEPE/FIDEM, 2008). 

 

Em estudos realizados recentemente foram apontados os seguintes problemas: a) 

inexistência de planejamento estruturado para solucionar as questões do 

esgotamento sanitário; b) deficiência no tratamento dos sistemas de esgotamento 

existentes, ocasionando poluição de rios e lagos e queixas da população que paga 

por estes serviços; c) inexistência de sistemas de esgotamento sanitário nas áreas 

densamente habitadas, provocando poluição das praias, redução das áreas de 

turismo, elevação dos custos das habitações e do sistema público de saúde; d) e 

precariedade nas construções e manutenção das fossas sépticas domiciliares, 

provocando contaminação do riquíssimo lençol freático da região 

(CONDEPE/FIDEM, 2008). 

 

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do porto de Suape, aprovado 

conforme Deliberação Nº 16/94, expedida pelo Conselho de Autoridade Portuária em 

Pernambuco, previa a construção da 1ª etapa do Projeto de Tratamento de Efluentes 

Líquidos de SUAPE, composta de uma lagoa aerada, uma lagoa de lodo e duas 

unidades de aeradores com potência de 6 watts/m3 cada. De acordo com aquela 

Deliberação é de competência das indústrias, os tratamentos preliminares, orgânicos 

e inorgânicos, de modo a atender o "Regulamento para Recebimento de Efluentes 

Industriais". 

 

De acordo com estudos de impactos ambientais, apontados por SUAPE (2000): 
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[...] na área do CIPS, em visita de campo, observou-se que a única obra de 
porte que visava o tratamento dos efluentes encontrava-se totalmente 
paralisada, sem nenhum aporte de esgotos, seja de origem doméstica, seja 
de origem industrial.  As informações obtidas dão conta de que cada 
indústria vem tratando os seus efluentes líquidos individualmente, porém 
não existem dados levantados para confirmação ou avaliação. (Vol. I, cap. 
3, p. 15). 

 

São considerados esgotos de origem doméstica dentro do CIPS são aqueles 

provenientes de água para consumo humano, como cozinha e usos sanitários, 

apesar de não existirem unidades residenciais ali.  

 

 

3.5 ANÁLISE DAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO COMPLEXO 

 

O complexo é administrado pelo governo do Estado de Pernambuco por intermédio 

da empresa pública SUAPE – Complexo Industrial Portuário. A empresa foi criada 

através da Lei Estadual nº 7.763 de 07 de novembro de 1978 para administrar e 

coordenar as diversas frentes de obras daquele perímetro. Ademais, por autorização 

do Governo Federal, “Fica o Estado de Pernambuco autorizado a explorar o Porto de 

Suape, bem assim realizar obras de expansão e melhoramento e aparelhamento das 

instalações portuárias” (DOU, 1992, p. 41). Essa autorização caracteriza o Estado de 

Pernambuco como o principal agente responsável pelas transformações do CIPS, 

conforme: 

É facultado ao Estado de Pernambuco descentralizar, a seu critério e sob 
sua inteira responsabilidade, respeitada a legislação pertinente, a prestação 
dos serviços e a utilização dos terminais especializados e demais 
instalações portuárias (DOU, 1992, p. 41). 

 

 

3.5.1 Empresa SUAPE 

 

Criada de acordo com a Lei Estadual nº 7.763, de 07.11.1978 a empresa SUAPE – 

Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros está vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. É uma 

empresa pública de direito privado dotada de certas incumbências, no que concerne 

ao ordenamento da ocupação do solo. Cabe à Empresa SUAPE o direito de recusar 
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o projeto que for tido como inadequado no que se refere à segurança, à construção, 

à urbanização e à preservação do meio ambiente, bem como aqueles que conflitem 

com suas diretrizes e objetivos (PERNAMBUCO, 1983). 

 

O Decreto Estadual nº 8.447 de 02 de março de 1983 cria normas do uso do solo, 

uso dos serviços e preservação ecológica na área do CIPS e responsabiliza a 

empresa SUAPE o cumprimento de dessas regras. Para tanto, toda e qualquer 

empresa e entidade pública ou privada, atuando na área de CIPS, deverá acatar as 

disposições destas Normas. Qualquer infração às normas constantes no Decreto 

torna o infrator passível de sanção a ser aplicada pela empresa SUAPE, a qual 

poderá promover, inclusive, o embargo do empreendimento. 

 

 

3.5.2 Secretaria Estadual de Recursos Hídricos  

 

Dentre as diversas instituições envolvidas no CIPS, a SRH desempenha papel 

fundamental, na medida em que estabelece políticas para o ordenamento hídrico 

não somente da área, mas também para o restante do Estado. Criada através da Lei 

Estadual 13.205/2007, com a finalidade de formular e executar as políticas de 

Recursos Hídricos, de Saneamento e de energia do Estado de Pernambuco, suas 

principais metas são garantir a universalização do abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário no território pernambucano. Compete à SRH “Promover a 

gestão integrada, racional e participativa dos recursos hídricos no Estado e a 

implantação e consolidação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos” (PERNAMBUCO, 2010). 

 

A Figura 3.5 apresenta o arranjo organizacional dos setores de recursos hídricos e 

de saneamento no Estado de Pernambuco. De acordo com ANA (2005, p. 31),  

O Estado de Pernambuco conta com toda a legislação requerida para o 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos e o funcionamento dos órgãos 
colegiados, tais como o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, Comitês 
de Bacias e Comitês de Usuários da Água.  
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Figura 3.5 - Análise do Arranjo Organizacional em Pernambuco 

Fonte: ANA, 2005 
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3.5.3 Companhia Pernambucana de Saneamento  

 

A empresa foi instituída pela Lei Estadual nº 6.307, de 29 de julho de 1971 regendo-

se pela legislação geral que lhe é aplicável, por seus estatutos sociais, pelo seu 

Regulamento Geral sancionado pelo Decreto Estadual nº 18.251 de 21 de dezembro 

de 1994, por seu Regimento Interno e pelos atos administrativos, normas e 

instruções que adotar.  É uma sociedade anônima brasileira, de economia mista, 

fechada de capital autorizado, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica 

de Direito Privado - sendo o Governo do Estado de Pernambuco o seu maior 

acionista (99,72% das ações), executora da política de saneamento e 

concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

âmbito do Estado de Pernambuco e está vinculada à Secretaria de Recursos 

Hídricos do Estado de Pernambuco. De acordo com a Lei Estadual nº 11.742 de 14 

de janeiro de 2000 a COMPESA passou a ser regulada pela Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE). 

 

A COMPESA tem como missão prestar, com efetividade serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, de forma sustentável, conservando o meio 

ambiente e contribuindo para a qualidade de vida da população. Entre seus valores 

estão à ética e disciplina, compromisso, integração, participação e valorização, 

satisfação do cliente, modicidade tarifária, qualidade e produtividade e 

responsabilidade social. Sua visão a longo prazo é a universalização sustentável dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito de sua 

atuação. Para tanto, a COMPESA realizou em 2005 o Planejamento Estratégico 

para o período 2005-2010, com o objetivo de em 2010 consolidar a Empresa 

econômica e financeiramente sustentável, ampliando a prestação e a qualidade dos 

serviços com elevados padrões de eficiência, eficácia e efetividade. 

 

A reforma do Estado transformou a administração pública estadual em gerencial, 

com base em quatro grandes eixos: redesenho institucional, recursos humanos, 

modernização da gestão pública e apoio ao ajuste fiscal. O eixo estratégico 

escolhido para COMPESA foi a modernização da gestão pública através do 

programa Progestão – voltado para o desenvolvimento planejado e criação de 

estratégias contratuais dos órgãos com o Governo e o com o Governo Digital – 
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voltado para desenvolver o uso intensivo da tecnologia da informação e 

comunicação – TIC, na gestão, administração e prestação de serviços. 

 

Com base nas análises do ambiente geral, do contexto governamental e do 

comportamento dos stakeholders, dentre eles a ARPE, foram criados objetivos de 

acordo com as áreas de atuação da empresa. Como forma de atendimento as 

exigências tarifárias da ARPE, no que concerne a promoção da eficiência técnica e 

economicidade dos serviços públicos delegados, propiciando condições de 

regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das 

tarifas, o plano estratégico criou os objetivos financeiros e suas diretrizes, 

discriminados no Quadro 3.1. Para atingir os objetivos propostos (Quadro 3.1) fica 

evidenciada a importância da gestão por resultados operacionais. 

 

Quadro 3.1 -  Objetivos Financeiros e Diretrizes Estratégicas 

Fonte: Plano Estratégico da COMPESA 2005-2010 

 

OBJETIVOS FINANCEIROS  DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 
 
 
 
 Manter o equilíbrio financeiro 

1. Interagir no sentido de rever os critérios 

que definem a política tarifária; 

2. Otimizar custos/despesas; 

3. Rever e definir critérios para elevação 

da Empresa; 

4. Implementar o orçamento da Empresa, 

contemplando mecanismos de gestão e 

controle. 

 
 
Atingir o limite máximo de  
 
remuneração dos  investimentos 

1. Implementar sistemática de controle e 

acompanhamento dos indicadores de 

avaliação, assegurando o cumprimento 

dos mesmos; 

2. Redefinir os critérios e procedimentos 

para capitalizar os investimentos 

realizados. 
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Com vistas à avaliação dos resultados foram criados indicadores de desempenho 

referentes aos objetivos financeiros a fim de atender as exigências da ARPE, 

conforme Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Indicadores Estratégicos 

Fonte: Plano Estratégico da COMPESA 2005-2010 
 

A COMPESA opera os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

em quase todo o Estado de Pernambuco, mediante concessões dos municípios para 

os serviços locais. Sua abrangência é de em 171 (cento e setenta e um) dos 184 

(cento e oitenta e quanto) municípios do Estado, além do Distrito Estadual de 

Fernando de Noronha. Os 13 (treze) municípios restantes são atendidos diretamente 

pelas Prefeituras, conforme Quadro 3.3. O atendimento das comunidades rurais é 

feito tanto pelos municípios, quanto diretamente pela COMPESA. 

 

 

 

 

ÁREAS PERSPECTIVAS INDICADORES ÍNDICE 

 

 

Modernização e 

eficiência da 

Gestão Pública 

 

 

Promover a 

prestação dos 

serviços de forma 

economicamente 

sustentável 

• Índice de 

lucratividade da 

Empresa; 

• Modicidade tarifária 

(preço do m³ de 

água em relação ao 

salário mínimo). 

• Lucro líquido 

     Ativo total 

 

 

• preço do m³ 

   Salário mínimo 

 

Reguladores e 

Financiadores 

 

Modernização e 

eficientização da 

gestão, com o 

aumento da receita, 

redução dos custos e 

obtenção de tarifas 

módicas. 

• Índice de 

realização de 

metas: dos 

contratos de 

concessão e do 

plano estratégico 

empresarial. 

 

 

 

 

• Metas atingidas PE 

Total de Metas 
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      Quadro 3.3 - Municípios atendidos pelas Prefeituras 
Água Preta Cortês Itambé Xexéu 
Amaraji Gameleira Jaqueira   
Carnaubeira da Penha Iati Jatobá   
Catende Inajá Palmares   

       Fonte: COMPESA, 2009 

 

 

3.5.4 Agência de Regulação de Pernambuco   

 

O papel da nova administração pública foi definido pela Reforma Administrativa 

como parte integrante da Reforma do Estado Brasileiro. Um novo modelo de gestão 

pública é introduzido a partir de premissas da administração privada como: 

privatizações, transparência, descentralização, accountability, entre outras. Segundo 

Majone (1999, p. 19): “entre as conseqüências estruturais mais óbvias da mudança 

para um modo regulador de governança, figura a ascensão de uma nova classe de 

agências especializadas e de comissões que operam autonomamente em relação 

ao governo central”. 

 

Majone (1999) define as agências reguladoras como “organizações flexíveis e 

altamente especializadas que gozam de autonomia considerável no processo de 

tomada de decisões”. Ainda segundo aquele autor, a aplicação do modelo de 

agências se limita, por outro lado, a áreas que se revestem de alta importância na 

Gestão Pública, como as da regulação econômica e social e “outras atividades 

administrativas em que conhecimentos e experiência específicos e reputação sejam 

a chave para maior eficácia”. A regulação, quando realizada eminentemente pela 

iniciativa estatal deixou, assim, de ser considerada como o meio mais adequado, em 

detrimento de um modo alternativo de controle. Através desta mudança, o serviço 

público – e outras atividades de interesse público – passam à iniciativa privada, 

sendo sujeitos, no entanto, às regras de controle desenvolvidas, definidas e 

aplicadas por agências especializadas. 

 

As novas formas de controle, então, envolvem não somente uma estruturação 

hierárquica para o estabelecimento de um “governo indireto”. Elas se aliam ao 

conceito de responsabilização, pois o controle e influência sobre a autonomia das 
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agências reguladoras, da parte dos formuladores de política, passa necessariamente 

pelo estabelecimento de arranjos contratuais, além do uso de regras e de 

regulamentos. Assim, “O governo através da regulação é o concomitante inevitável 

do governo por aproximação” (SEIDMAN; GILMOUR apud MAJONE, 1999, p. 13). 

 

Esta nova maneira de olhar para a gestão pública, sob a forma de “governo indireto” 

traz, portanto, uma tendência de maior identificação com a “regulação de terceiros” 

que prestam serviços, em substituição ao paradigma anteriormente em voga, no qual 

a iniciativa pública era responsável e responsabilizada, com dificuldades, por toda a 

prestação dos serviços de interesse público. 

 

O controle social é aquele exercido pela sociedade sobre o governo. Por intermédio 

deste instrumento a sociedade é envolvida no exercício da reflexão e discussão 

sobre problemas que afetam a vida coletiva. No controle social o governo atua sob a 

fiscalização da população e da sociedade civil organizada. Dessa forma, o controle 

social das ações dos governantes e funcionários públicos é importante para 

assegurar que os recursos públicos sejam bem empregados em benefício da 

coletividade. De acordo com a CGU (2009, p. 17), 

 

[...] É fundamental para toda a coletividade que ocorra a participação dos 
cidadãos e da sociedade organizada no controle do gasto público, 
monitorando permanentemente as ações governamentais e exigindo o uso 
adequado dos recursos arrecadados. A isto se denomina ‘controle social’.  

 

Significa que à sociedade estão garantidas informações e participações nos 

processos de formulação, planejamento e avaliação de políticas relacionadas aos 

serviços públicos de saneamento básico. 

 

A ARPE foi criada para estabelecer o equilíbrio nas relações entre usuários, governo 

e concessionárias de serviços públicos, através da Lei nº 11.742 de 14 de janeiro de 

2000 e alterada pela Lei 12.524 de 30 de dezembro de 2003. Trata-se uma 

autarquia especial, vinculada ao Gabinete do Governador e dotada de autonomia 

financeira, orçamentária, funcional e administrativa. Dentre os objetivos da ARPE, 

destacam-se:   
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I) promover e zelar pela eficiência técnica e economicidade dos serviços 

públicos delegados, submetidos à sua competência regulatória, propiciando 

condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, 

universalidade e modicidade das tarifas;    

II) proteger os usuários e os operadores concessionários de possíveis 

desequilíbrios do mercado que venham penalizar um (usuário) ou outro 

(concessionária), buscando manter o equilíbrio do mercado setorial;  

III) estabelecer regras que permitam a efetiva participação do usuário nos 

procedimentos relativos às atividades e competências da ARPE, notadamente 

em relação à fixação, revisão, reajuste e aprovação de tarifas, respeitando os 

contratos celebrados entre o Governo de Pernambuco e os concessionários; 

IV) estimular a expansão e a modernização dos serviços públicos delegados, 

de modo a buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de 

qualidade, ressalvada a competência do Estado quanto à definição das 

políticas de investimento;  

V) estabelecer parcerias com a sociedade para que atuem em apoio às 

atividades fins da ARPE. 

 

Dentre outras, são competências da ARPE:  

I) a regulação de todos os serviços públicos delegados pelo Estado de 

Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, 

quer de sua competência ou a ele delegados por outros entes federados, em 

decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou 

contratual, nas seguintes áreas; saneamento, energia elétrica, rodovias, 

telecomunicações, transportes, distribuição de gás canalizado, inspeção e 

segurança veicular, coleta e tratamento de resíduos sólidos, atividades 

lotéricas e outras modalidades de concurso de prognósticos; e outras 

atividades resultantes de delegação do poder público;  

II) fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegado, tarifas, 

seus valores e estruturas;  

III) fiscalizar diretamente ou mediante convênio com o Estado de 

Pernambuco, através de seus órgãos ou entidades vinculadas, com sua 

supervisão, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional 
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e jurídico dos serviços públicos delegados, valendo-se inclusive, de 

indicadores e procedimentos amostrais.  

 

A área de atuação do saneamento abrange aspectos Econômico-Financeiros, 

Ouvidoria e Técnico-Operacional. No que se refere aos aspectos técnico-

operacionais, a ARPE atua na fiscalização dos sistemas de abastecimento d’água e 

de esgotamento sanitário, no controle da qualidade da água distribuída, no controle 

da eficiência do tratamento dos esgotos, e ainda, no monitoramento dos indicadores 

de hidrometração, de micromedição e de perdas de água. Em todas as unidades 

operacionais são consideradas as questões relacionadas à conservação de energia, 

incluindo a modernização dos equipamentos e dos dispositivos de automação e 

controle e, principalmente, a correção do fator de potência, com a instalação de 

bancos de capacitores.  Cumprindo rigorosos cronogramas de fiscalização a equipe 

multidisciplinar da Coordenadoria de Saneamento exerce contínuo monitoramento 

dos índices gerenciais, operacionais e econômico-financeiros da concessionária, no 

intuito de manter os resultados e garantir o fornecimento de água. 

 

 

3.5.5 Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambi ente   

 

A SECTMA é um órgão da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, criada 

pela Lei Estadual nº 10.920/1993, cuja finalidade e competência são: formular, 

fomentar e executar as ações de política estadual de desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação; planejar, coordenar e implementar a política estadual de 

proteção do meio ambiente e dos recursos hídricos; promover e apoiar ações e 

atividades de incentivo à ciência, as ações de ensino superior, pesquisa científica e 

extensão, bem como apoiar as ações de polícia científica e medicina legal; instituir e 

gerir centros tecnológicos; e gerir fundos estaduais pertinentes, respeitadas as suas 

legislações específicas.   

 

Para atender essa demanda, a SECTMA atua através da Secretaria Executiva de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Conduz o Programa de Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos, que é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 25.388/2003. À 



 80

SECTMA, vincula-se também a Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (CPRH), por meio de contrato de gestão.  

 

O Programa de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos constitui-se num meio para 

coordenar ações específicas. Seus principais objetivos são: 

i. implementar e difundir a Política Estadual de Recursos Hídricos; 

ii. promover a implementação e aprimoramento dos instrumentos 

de gestão dos recursos hídricos; 

iii. estimular a criação, capacitar e apoiar a instalação e 

funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de 

Bacia e Conselhos de Usuários de Água; 

iv. implementar, revisar, atualizar, elaborar e difundir o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos e Planos Diretores de Bacia 

Hidrográfica; 

v. promover o desenvolvimento e implantação de planos, projetos 

e estudos de conservação e uso racional da água; 

vi. implantar, aprimorar e disponibilizar para a sociedade o Sistema 

de Informações de Recursos Hídricos do Estado; 

vii. desenvolver atividades visando a educação para conservação e 

uso racional da água; 

viii. desenvolver atividades de monitoramento e previsão do tempo e 

do clima; 

ix. implementar as ações de gestão dos recursos hídricos previstas 

nas Agendas 21 estadual, regionais e locais; 

x. coordenar o gerenciamento do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - FERH; 

xi. e estimular a adoção de parcerias entre o poder público e a 

  sociedade civil, para a gestão integrada e participativa dos 

 recursos hídricos. 

 

Por intermédio do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 

(PROÁGUA), com a coordenação da SECTMA, algumas obras, visando à 

sustentabilidade hídrica do Estado, vêm sendo executadas. O Departamento 
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Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) construiu grande parte da infra-estrutura 

hídrica no Estado de Pernambuco, incluindo Jucazinho que é uma obra recente. “[...] 

essas obras estão sendo transferidas para administração pelo Governo do Estado, 

através de convênios, muitos deles a cargo da COMPESA” (ANA, 2005, p. 32). De 

igual modo, vão sendo colocadas sob a responsabilidade da administração da 

COMPESA as obras de saneamento realizadas com recursos de financiamentos do 

Estado, como o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur) e 

as adutoras construídas através do PROÁGUA. De modo geral, a COMPESA 

administra as grandes adutoras dos sistemas produtores de água, sendo de sua 

propriedade ou operação a maioria dos reservatórios.  

 

 

3.5.6 Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos  

 

Como entidade autárquica especial, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à 

SECTMA, a CPRH é o órgão responsável pela execução da política estadual de 

meio ambiente e de recursos hídricos, e tem como missão exercer a função de 

órgão ambiental, com atuação na proteção, conservação e pesquisa aplicada às 

atividades do controle ambiental, para o aproveitamento dos recursos naturais do 

Estado. Foi criada pela Lei Complementar nº 049/2003 para ser detentora de poder 

de polícia administrativa, atuando através do monitoramento, da fiscalização e do 

licenciamento das atividades e dos empreendimentos utilizadores dos recursos 

naturais e considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou aqueles que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental. As razões para justificar 

essas características encontram respaldo na política de desenvolvimento sustentável 

do Estado de Pernambuco. 

 

 

3.5.7 Prefeituras Municipais de Ipojuca e Cabo de S anto Agostinho 

 

O município de Ipojuca inclui, além do distrito sede, os distritos de Nossa Senhora 

do Ó e Camela. No primeiro está localizada a praia de Porto de Galinhas e no 

segundo a praia de Serrambi. Presume-se que as áreas potenciais para expansão 
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urbana em Ipojuca situam-se no entorno de Nossa Senhora do Ó, na parte sul desta 

localidade, e ao norte da PE-038; no entorno da Sede (sudeste da PE-060) e no 

acesso a Camela, entre a PE-060 e estrada de acesso a Camela. No entanto, 

deverão ser aprofundados os estudos no Plano Diretor para a sua delimitação e 

parâmetros urbanísticos para o uso e ocupação. Ademais, considera-se também 

como macrozona especial de desenvolvimento produtivo o trecho da PE-42 e o 

trecho da PE-60, entre a sede urbana e Camela. Estudos indicam que a Zona 

Industrial Portuária (ZIP) de Suape e zonas apontadas pelo Plano Diretor (Camela e 

Entroncamento da BR-101 com a PE-042) são consideradas macrozonas especiais 

de desenvolvimento industrial (CONDEPE/FIDEM, 2008). 

 

De acordo com a Prefeitura, o Cabo é o principal distrito industrial do Estado e nele 

está instalado um dos mais importantes complexos industriais e portuários do país, o 

de Suape. O Plano Diretor do município tem como diretriz expandir a área urbana, 

uma vez que cerca de 70% de sua área ainda se encontra vazia.  

 

A respeito das zonas especiais, o Distrito Industrial, bem como todo entorno da área 

urbana do município passaram a ser considerados como macrozona de 

desenvolvimento industrial e macrozona de proteção ambiental de uso sustentável, 

respectivamente. 

 

Com a implantação de investimentos estruturadores da economia de Pernambuco 

notadamente do CIPS, se antevê uma séria pressão por urbanização nos municípios 

do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que são áreas de influência direta dos 

empreendimentos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

De acordo com a Agência CONDEPE/FIDEM (2008), a dinâmica representada pela 

consolidação e ampliação do CIPS, fortalecido pelos recentes investimentos, a 

indústria de transformação irá assumir um peso maior. O setor de serviços ligados à 

logística, armazenamento e distribuição é outro segmento que está propenso a um 

crescimento significativo. Uma atividade expressiva é a indústria, com realce para do 

tipo de transformação de matérias-primas para a produção de bens de consumo, 

principalmente nos gêneros alimentar, bebidas, química, metal e plástico. Por esse 

motivo, 

Suape é considerado o mais completo pólo para a localização de negócios 
industriais e portuários da Região Nordeste. Dispondo de uma infra-
estrutura completa para atender às necessidades dos mais diversos 
empreendimentos, Suape tem atraído um número cada vez maior de 
empresas interessadas em colocar seus produtos no mercado regional ou 
exportá-los para outros países (AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, 2008, p. 18). 

 

Dessa dinamicidade e atratividade empresas de variados ramos de atividade têm 

buscado no CIPS a consolidação do seu mercado. O tema central desenvolvido 

neste capítulo é a análise do consumo de água dos empreendimentos daquele 

complexo entre os anos de 2007 a 2009. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS E RAMOS DE ATIVIDADE 

 

Como conseqüência da localização estratégica do CIPS e dos incentivos fiscais do 

governo do Estado, a multiplicidade de ramo de atividade mostrada no Gráfico 4.1 

tende a aumentar inclusive para outros segmentos da base econômica como o 

Turismo, por exemplo. Vale ressaltar que o Gráfico 4.1, traz também informações 

sobre a quantidade de empresas por ramos de atividade e seu percentual. Além do 

mais, buscou-se também agrupar os ramos de atividade similares para a 

composição das percentagens na confecção do Gráfico 4.1. Na categoria Outros do 

Gráfico 4.1 estão inclusos os serviços de lazer, educação profissional, comércio de 

minerais não metálicos, produtos de limpeza e higiene pessoal, indústria gráfica, 

refinaria de óleos vegetais e beneficiamento.  
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Gráfico 4.1 - Tipificação das empresas por ramo de atividade 
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Fonte: Elaboração própria a partir de SUAPE, 2009 
 

A Tabela 4.1 exibe o ramo de atividade de cada empresa, o consumo anual 

consolidado e o tipo de água que usam. Como já explicitado, a codificação não leva 

em consideração nenhum critério de classificação ou importância do 

empreendimento, de tal forma que um sobrepuje o outro em algum item. Para a 

codificação teve-se que se apropriar da listagem geral das empresas, usar um 

artifício de troca de seu nome de fantasia (razão social) por um código, no intuito de 

se preservar sua real identidade (por razões éticas).  

 

Além disso, percebeu-se não haver necessidade de exibição da tabela geral, a qual 

é composta de 96 empreendimentos. Em vez disso, escolheu-se uma listagem 

reduzida, com 30 empresas de segmentos produtivos diversificados.  
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Tabela 4.1 - Ramo de atividade de algumas empresas do CIPS 

COD RAMO DE ATIVIDADE ANO CONSUMO 
TIPO DE ÁGUA 

TRATADA BRUTA 

E1 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para usos 
diversos;  

2007 8.089    
2008 6.164 X  
2009 6.173     

E2 Construção civil 
2007 12.930    
2008 18.633 X  
2009 26.869     

E3 Fabricação de resinas termoplásticas (PET) 
2007 465.272    
2008 402.841 X X 

2009 457.865     

E4 Fabricação e comercialização de louças sanitárias 
2007 14.418    
2008 18.248 X X 

2009 10.621     

E5 
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso 

estrutural na construção civil  

2007 105.374    
2008 106.236 X X 

2009 63.190     

E6 Fabricação de geradores de corrente continua e alternada, peças e 
acessórios 

2007     
2008 5.341 X  
2009 21.014     

E7 Fabricação de refrigerantes 
2007 825.571    
2008 725.761   X 

2009 671.212     

E8 Indústria de vinhos 
2007 44.200    
2008 17.100 X X 

2009 25.668     

E9 Fabricação, retificação, homogeneização e mistura de aguardentes 
e outras bebidas destiladas  

2007 92.950    
2008 46.042 X X 

2009 35.809     

E10 Construção e reparação de embarcações e de plataformas offshore 
2007 13.681    
2008 271.726 X  
2009 411.389     

E11 Fabricação de produtos de refino de petróleo 
2007     
2008 18.452 X  
2009 26.404     

E12 Combustíveis/Prod. Químicos em geral 
2007 11.156    
2008 11.993 X  
2009 9.932     

E13 
Moagem de grãos de trigo e fabricação de derivados; fabricação de 

margarina; refinaria de óleos vegetais 

2007 203.758    
2008 246.508 X  
2009 176.297     

E14 Geração de energia elétrica 
2007 148.174    
2008 109.085 X X 

2009 199.580     

E15 Serviços de armazenagem e movimentação de granéis líquidos 
2007 8.265    
2008 5.253 X  
2009 10.498     

E16 1-Fabricação de embalagens metálicas; 2-Fabricação de outros 
produtos elaborados de metal 

2007 92.025    
2008 115.336 X  
2009 133.495     

E17 Transporte e armazenamento de petróleo e gás derivados de 
petróleo e álcool 

2007 8.708    
2008 9.421 X  
2009 9.907     

 

continua 
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continuação 

COD RAMO DE ATIVIDADE ANO CONSUMO 
TIPO DE ÁGUA 

TRATADA BRUTA 

         

E18 Preparação e fiação de fibras de algodão 
2007 240.402    
2008 65.602 X X 

2009 9.832     

E19 1-Produtos de limpeza e higiene pessoal; 2-Alimentos 
2007 62.142    
2008 59.349 X  
2009 35.251     

E20 Fabricação de embalagens para alimentos 
2007 10.449    
2008 10.730 X  
2009 9.792     

E21 Indústria gráfica 
2007 24.550    
2008 29.580 X  
2009 32.419     

E22 Produção de guloseimas 
2007 48.862    
2008 40.020 X  
2009 53.136     

E23 Fabricação de fraldas descartáveis 
2007 5.082    
2008 3.608 X  
2009 2.938     

E24 
Fabricação de tubos em PVC para instalações, hidráulicas, 

irrigação e infra - estrutura 

2007 6.979    
2008 4.962 X  
2009 5.264     

E25 Fabricação de Embalagens plásticas 
2007 6.638    
2008 8.331 X  
2009 12.562     

E26 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal 

2007 5.669    
2008 10.956 X  
2009 8.440     

E27 Fabricação e comercialização de produtos alimentícios 
2007 6.069    
2008 6.687 X  
2009 5.732     

E28 Produção de embalagens 
2007 5.941    
2008 5.250 X  
2009 6.969     

E29 Indústria petroquímica 
2007     
2008 45 X  
2009 24.649     

E30 Engarrafamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
2007 6.035    
2008 6.250 X  
2009 6.553     

Fonte: Elaboração própria a partir de SUAPE, 2010, COMPESA, 2009 
 

Do conglomerado de empresas, há que se destacar E10, inserida no ramo de 

atividade da metalurgia, e E11, do grupo de combustíveis e produtos químicos. A 

importância dessas duas mega empresas não está apenas na área que ocupam, 

mas, sobretudo pelo volume de água que consomem. A primeira ocupa uma área de 

área de 156 ha e a segunda, uma área de área de 630 ha. Atualmente a maior 
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consumidora de água tratada da COMPESA é E10, seguida de E11. Todavia, em 

2013 E11 passará a ser a maior, momento em que consumirá 1,5 milhão m3/mês de 

água bruta. De acordo com Oliveira (2009), este consumo equivale ao 

abastecimento de uma cidade de 150 mil habitantes, como Garanhuns, no agreste 

pernambucano.  

 

O cenário tendêncial, em termos de consumo de água dessas duas empresas, é 

evolutivo (Tabela 4.2). A decisão de escolher E10 e E11 para essa demonstração 

deve-se ao fato da representatividade delas no universo da pesquisa. O consumo 

anual somado delas duas representa 31,2% em relação ao consumo anual 

acumulado das demais empresas. Oportuno ressaltar que E11 aportou no CIPS a 

partir do segundo semestre de 2008 com atividade de terraplenagem, ao passo que 

E10 chegou em outubro de 2007, razão pela qual a análise do consumo considera 

os anos de 2008 e 2009. 

 

Tabela 4.2 - Consumo anual de duas mega empresas de 2007 a 2009 

 
Empresa 

Consumo anual (m3/ano) de água tratada 
 

2007 2008 2009 
Variação (%) 2008 a 

2009 

     
E10 13.691 297.856 411.389 38,1 
E11  18.452 26.404 43,1 
          

Fonte: Elaboração própria a partir de COMPESA, 2009 
 

A chegada de novos empreendimentos, aliado também à expansão do parque fabril 

de algumas unidades já instaladas há alguns anos, causou a ascensão do consumo 

de água tanto de bruta quanto de tratada. Esse fenômeno registrou índices de 

crescimento relevantes, conforme demonstrado no Gráfico 4.2. O crescimento da 

planta industrial provocou uma elevação do consumo de água no triênio (2007-2009) 

da ordem de 7,51%. Se for analisado o período de 2007 a 2008 essa evolução está 

na vizinhança de 5,16%. Nos dois últimos anos analisados, ou seja, 2008 a 2009, o 

índice é de 2,23%. 
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Gráfico 4.2 – Evolução do consumo anual de água bruta e tratada no CIPS 
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Fonte: Elaboração própria 

 
Analisando separadamente os dois tipos de água pelo Gráfico 4.3, constata-se a 

involução do consumo de água bruta, assim como a evolução de água tratada. 

Levando-se em consideração um contexto de crescimento do parque industrial, 

como está ocorrendo no CIPS, principalmente com empreendimentos de grande 

porte, com indústria metalúrgica pesada e diversas empresas de gás e petróleo, a 

expectativa era de que houvesse um crescimento do consumo de água bruta. A 

razão para tal conjectura apóia-se no fato de que se deve utilizar água bruta para 

uso não nobre. 

  

Entende-se como uso não nobre da água, a utilização para combate a incêndio, para 

resfriamento de chapa metálica (resfriamento de caldeira), compactação do solo no 

processo de terraplenagem, lavagem de containers industriais, dentre outros. Para 

esses processos industriais, não é necessária a utilização de água com padrões de 

potabilidade altos. De um modo geral, a qualidade e a quantidade de água 

necessárias para as atividades industriais dependem do ramo de atividade da 

indústria (MIERZWA; HESPANHOL, 2005). Ademais, atualmente, há um consenso 

notadamente entre as indústrias da imprescindibilidade do reuso da água. Convém 
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ressaltar ainda que a escolha por uma ou outra tipologia de água influencia 

diretamente o desenvolvimento sustentável.  

Gráfico 4.3 – Variação do consumo anual por tipologia de água 
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Fonte: Elaboração própria 
 

Do conjunto de 96 empresas instaladas no CIPS apenas 7 utilizam água in natura, o 

que representa apenas 7,29% do total das empresas. Atualmente o consumo dessas 

7 empresas representa 50,94% do volume de água bruta e tratada juntas. Em 2007 

esse percentual era de 68,39%, caindo para 54,24% no ano seguinte. Uma das 

razões pelas quais os empreendimentos que utilizam água no processo industrial 

optam pelo recebimento de água bruta é seu custo por m3.  Para uma demanda, via 

contrato formal, a partir de 20.000 m3 cobra-se, atualmente, R$ 0,58 por cada m3. 

Por outro lado, 1 (um) m3 de água tratada para a indústria, pela tabela normal 

vigente, é vendido ao preço de R$ 9,12. Para efeito de análise o Anexo D mostra a 

Tabela de Tarifas cobradas pela COMPESA para diferentes categorias de 

consumidores e faixas de consumo. Importa ressaltar que a Tabela é progressiva, ou 

seja, os 10 m3 iniciais representam a tarifa mínima, após os quais cada m3 

excedente é cobrado diferentemente, dependendo da categoria de consumidor. 

 

Em termos de expressividade de valor faturado E7 (Tabela 4.3) apresenta-se inferior 

a E10 da Tabela 4.2. Por esse motivo, consumo superior em água bruta não significa 

expressividade no faturamento. 
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As indústrias de bebidas em geral, a exemplo de E7, E8 e E9, não demonstram 

interesse pela água tratada da Concessionária, principalmente pelo fato de terem de 

retratá-la, no intuito de suprimir ou adicionar algum composto químico, como 

conservantes, por exemplo. A água pode ser considerada como matéria-prima 

quando ela é utilizada no processo industrial para a composição do produto final, 

como ocorre com as bebidas, os produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica, 

cosméticos, alimentos e conservas, assim como produtos farmacêuticos (MIERZWA; 

HESPANHOL, 2005). 

 

Tabela 4.3 - Consumo anual das empresas que utilizam água bruta 

EMPRESA RAMO DE ATIVIDADE ANO 
CONSUMO 

ANUAL 
(m3/ano) 

E3 Fabricação de resinas termoplásticas (PET) 
2007 383.880 
2008 379.198 
2009 423.649 

E5 
Fabricação de produtos cerâmicos não-
refratários para uso estrutural na construção 
civil 

2007 105.374 
2008 106.236 
2009 63.190 

E7 Fabricação de refrigerantes 
2007 819.556 
2008 835.625 
2009 704.144 

E8 Indústria de vinhos 
2007 44.200 
2008 17.100 
2009 25.568 

E9 
Fabricação, retificação, homogeneização e 
mistura de aguardentes e outras bebidas 
destiladas 

2007 88.455 
2008 44.106 
2009 35.809 

E14 Geração de energia elétrica 
2007 147.880 
2008 108.951 
2009 199.449 

E18 Preparação e fiação de fibras de algodão 
2007 230.721 
2008 26.681 
2009 5.603 

  2007 1.820.066 
TOTAL  2008 1.517.897 

    2009 1.457.412 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outro ramo de atividade encontrado no CIPS é a geração de energia elétrica, como 

é o caso de E14. O processo envolve a transformação de energia cinética, potencial 

ou térmica acumulada na água em energia mecânica, logo em seguida ocorre 
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efetivamente a geração de energia elétrica. O processo de geração de energia 

elétrica a partir da térmica consiste no aquecimento da água, fornecendo calor pela 

incineração de combustíveis fósseis ou biomassa. O consumo anual de água bruta 

está sintetizado na Tabela 4.4, onde se constata uma significativa queda (19,93%) 

de 2007 a 2009. O maior declínio ocorreu de 2007 para 2008, 16,60%. 

 
      Tabela 4.4 - Consumo anual de água bruta 

ANO CONSUMO (m3/ano) 
  

2007 1.820.066 
2008 1.517.897 
2009 1.457.432 

    
      Fonte: Elaboração própria 

 

Em que pese o crescimento do número de empresas, com variada cadeia produtiva 

de segmentos diversos e volume de negócios considerável (SUAPE, 2010), 

conforme já citado, são poucas as razões do declínio do consumo de água in natura. 

Não obstante, pelo menos para duas empresas, há uma justificativa para essa 

redução do consumo. A queda do consumo de E8 em 42,15%, do período em 

estudo, fundamentou-se nos anseios do próprio cliente. Sob a alegação de que parte 

da sua produção fabril não é local, a demanda inicialmente contratada, que era de 

20.000 m3/mês, precisou ser revista e sofreu alteração no momento da renovação 

contratual com a Concessionária.  

 

Face às dificuldades financeiras, com ameaça de falência, E18, do ramo de 

atividade produtos têxteis, que aportou no CIPS há 20 anos com incentivos fiscais 

também reduziu de forma significativa, aproximadamente 98%, do consumo de 

água. As razões expostas pela empresa pelas más circunstâncias financeiras 

respaldam-se na invasão de produtos oriundos da China, em um primeiro momento, 

e da alta da moeda estrangeira, especificamente, o dólar no período do declínio.  

 

Pressupõe-se que a redução de consumo de água bruta pode ter tido compensação 

na elevação do consumo de água tratada, tendo em vista o incremento de novas 

indústrias na planta do CIPS no mesmo período.   
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Contrariamente ao que aconteceu com o consumo de água bruta, o interesse pelo 

consumo de água tratada cresceu 66,88% de 2007 a 2009, conforme Tabela 4.5. A 

escalada de crescimento teve seu pico entre os anos de 2007 a 2008, momento em 

que se registrou um crescimento da ordem de 52,26%. Seguramente atribui-se esse 

fato à chegada de E11 e mais duas unidades de E10 no segundo semestre de 2008. 

Oportuno lembrar que essas duas empresas são as maiores consumidoras de água 

tratada, com previsão de incremento da demanda atual. O consumo desses dois 

empreendimentos representa 31,19% de todo volume de água tratada consumido. 

 

Observa-se que houve um arrefecimento do crescimento entre 2008 e 2009, no 

consumo geral de água tratada. Constata-se que houve apenas 9,60% de 

crescimento do consumo, quando comparado com os outros períodos. No entanto, 

indubitavelmente é um percentual significativo, levando em conta a crise financeira 

pela qual o país atravessou. 

 

       Tabela 4.5 - Consumo anual de água tratada das empresas do CIPS 
 

ANO CONSUMO (m3/ano) 
  

2007 841.168 
2008 1.280.782 
2009 1.403.702 

    
       Fonte: Elaboração própria 
 

Um dos motivos que provocou o incremento do consumo de água tratada de 2007 a 

2008 em 439.614m3, certamente foi a vinda de seis novas empresas em 2008, 

dentre as quais estão E10 e E11, cujas características e consumos já foram 

amplamente discutidos. Ademais, quatro empresas expandiram seus parques fabris, 

tendo em conta a sua consolidação no mercado local. Julga-se ser esse o cenário 

tendencial para os anos vindouros. De acordo com Suape (2010), 

 

especialistas consideram o Brasil como uma das principais economias do 
mundo nos próximos anos. Nesse contexto, Pernambuco, que é destaque 
no País, centraliza as atenções dos investidores, sendo Suape a mola 
propulsora desse desenvolvimento. (p. 5). 
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A atratividade do CIPS, assim como seu entorno, possivelmente içará ainda mais o 

consumo de água tratada, como ocorreu nos três últimos anos, de acordo com o 

Gráfico 4.4. O fornecimento da água tratada pela Concessionária desobriga as 

empresas a instalarem estações de tratamento de água, uma tecnologia de domínio 

restrito aliado a uma logística não trivial. Por esse motivo a demanda por água 

tratada tem crescido ultimamente, a despeito do seu custo por m3. 

 

Gráfico 4.4 - Consumo anual de água tratada no CIPS de 2007 a 2009 
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Fonte: Elaboração própria 
 

O maior consumo de água observa-se no grupamento de bebidas, com 26,7% do 

consumo anual (m3) total em 2009, conforme Gráfico 4.5. Entretanto, esse 

percentual já foi maior em anos anteriores. As empresas fabricantes de embalagens 

plásticas ou metálicas para acondicionar alimentos são as segundas maiores 

consumidoras, representando 24,2%. Verifica-se que o ramo de atividade 

Combustiveis e Produtos Químicos apresentou um consumo muito baixo em relação 

ao total, apenas 3,4 em termos percentuais. Sabe-se que por se tratar de uma 

atividade de alto risco deve-se simular periodicamente uma situação de incêndio 

real. Tais simulações costuma demandar importante consumo de água para 

combater o fogo.  
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Gráfico 4.5 - Representatividade do consumo em 2009 por ramo de atividade 
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Fonte: Elaboração própria a partir de COMPESA, 2009 
 

 

4.2 CRESCIMENTO POPULACIONAL DO ENTORNO 

 

Além do crescimento da planta industrial, verifica-se, também, que o município de 

Ipojuca vem apresentando significativo crescimento populacional, como se pode 

observar no Gráfico 4.6. Esse aumento da população está associado, 

provavelmente, à atratividade turística das praias de Gaibu e Porto de Galinhas bem 

como à massa de trabalhadores das empresas do perímetro, os que buscam 

residências próximas aos locais de trabalho. 
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 Gráfico 4.6 - Crescimento populacional de Ipojuca 
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 Fonte: Ipojuca, 2010; IBGE, 2000 
 

As localidades de Gaibu e Porto de Galinhas vêm apresentando rápida expansão 

urbana, resultante principalmente por loteamentos dirigidos a veranistas e turistas. 

Esse crescimento ocorre de forma que as áreas à beira mar ou próximas a ela vão 

sendo ocupadas por uma população não fixa, chamada de flutuante, dotada de 

poder aquisitivo tal que pode dispor de uma segunda residência, utilizada apenas 

como lazer. Como conseqüência desse processo, os antigos habitantes, 

notadamente os pescadores, vão ocupando áreas mais afastadas da praia, porém 

não muito distantes. Com a perda das antigas residências e possivelmente a perda 

também da atividade pesqueira, essas pessoas tendem a permanecer próximas ao 

local sobrevivendo de pequenos comércios, ou atividades ambulantes.  

 

Segundo a Prefeitura de Ipojuca a aceleração da taxa de crescimento populacional 

no período de 1997 a 2007 foi de 2,9% ao ano. 

 

Este crescimento populacional de quase 3% ao ano (nos últimos 10 anos) é 
resultado do crescente interesse turístico que o destino despertou no mundo 
e no Brasil e também do acentuado ritmo de crescimento do Complexo 
Industrial e Portuário de Suape [...] (IPOJUCA, 2010). 

 

No que se refere ao interesse turístico, pode-se dizer que os 110 quilômetros que 

compõem o litoral sul do Estado de Pernambuco vivem um momento importante, 

principalmente pela beleza natural, mas também pela localização estratégica do 

porto de Suape. Os dados relativos ao crescimento populacional podem ser 

verificados na Tabela 4.6. 
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  Tabela 4.6 - Indicadores demográficos  

Indicador Valor 

Taxa de urbanização (%) 68 

Densidade demográfica (hab./km2) 112,4 

Taxa anual de crescimento 
demográfico (1991/2000) 

3 

    Fonte: Ipojuca, 2010; IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

 

O município do Cabo de Santo Agostinho, à semelhança de Ipojuca, também 

registra elevado grau de urbanização. O Cabo de Santo Agostinho apresentou um 

crescimento médio na urbanização na vizinhança numérica de 3,90% de 1991 a 

2000 (Tabela 4.7). O grau de urbanização é calculado tomando-se por base a 

população urbana e a população total.  

 

  Tabela 4.7 - Urbanização do Cabo 

ANO Grau (%) 

  
1980 78,6 
1991 86,4 
1996 88,8 
2000 87,9 

  Fonte: Prefeitura, 2009 (adaptado) 

 

De acordo com Brasil (2008), o grau de urbanização indica a proporção da 

população total que reside em áreas urbanas, segundo a divisão político-

administrativa estabelecida pelas administrações municipais. Conceitualmente, é o 

percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado espaço 

geográfico no ano considerado, cujo cálculo baseia-se na fórmula (1): 

 

Gu = (população urbana residente) x 100                                                                (1) 

                população total residente 
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Por outro lado, a densidade demográfica cresceu, no mesmo período, ou seja, de 

1991 a 2000, 13,61%, conforme Tabela 4.8. 

 

 

     Tabela 4.8 - Densidade demográfica do Cabo 

Densidade Demográfica         
(Habitante/km2)  

1980 234,1 
1991 277,9 
1996 316,3 
2000 342,6 

     Fonte: Prefeitura, 2009 

 

 

4.3 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SITUAÇÃO SANITÁRIA NO CABO E IPOJUCA 

 

Além do crescimento populacional, outro fator adicional do entorno é a questão da 

demanda do abastecimento de água. A oferta de água para ambos os municípios 

não é suficiente para atender a todos os habitantes (SNIS, 2008), conforme se pode 

verificar pela Tabela 4.9. No Cabo, 28.369 pessoas não têm acesso à água 

canalizada, o que corresponde a 16,69% da população. Quanto ao município de 

Ipojuca a situação é bastante díspare. O SNIS (2008) registrou que 30.555 

habitantes não têm água encanada, isso representa 41,26% da população total, 

conforme se observa na Tabela 4.9 e Gráfico 4.7, respectivamente.  

 

  Tabela 4.9 - Índice de atendimento de água 

Município População 
Total 

População 
Urbana 

População total 
atendida com 
abastecimento 

de água 

Índice de 
atendimento 
total de água 

(%) 
     

Cabo  169.986 150.115 141.617 83,31 
 Ipojuca 74.059 51.147 43.504 58,74 

          

  Fonte: SNIS (2008) 
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Gráfico 4.7 - Pop. total e pop. atendida com abastecimento de água em Ipojuca 

   

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

P
op

ul
aç

ão
 (h

ab
.)

População total 66.390 67.963 69.523 70.070 74.059

Pop. atendida com água 28.174 28.312 28.728 38.135 43.504

2004 2005 2006 2007 2008

 
   Fonte: Elaboração própria 

 

Para um horizonte até 2015 (Tabela 4.10) vislumbra-se um quadro crítico (ANA, 

2009). Com relação ao consumo médio de água por pessoa por dia, o SNIS (2008, 

p. 14) aponta que: 

 

[...] o maior consumo médio per capita de água no país foi registrado no 
estado do Rio de Janeiro (236,3 l/hab./dia), 33% superior à média da região 
Sudeste e 56% maior que a média do país. [...] Por sua vez, o menor 
consumo médio estadual, que em 2007 ocorreu no estado de Pernambuco, 
já em 2008 foi registrado em Alagoas (89,2 l/hab./dia). Em ambos os 
estados o valor médio foi muito baixo nos dois anos, cerca de 20% menor 
que a média da região Nordeste e 40% inferior à média do país. Essa 
situação sinaliza a existência de intermitência e racionamento de água, com 
demanda reprimida entre os usuários do sistema. 

 

Tabela 4.10 - Situação da oferta de água para Ipojuca e Cabo até 2015 

Município 

Volume de 
água 

produzido 
(m³/ano) 

Volume de água 
consumido 
(m³/ano) 

Consumo médio 
per capita de 

água (l/hab./dia) 

Situação da 
oferta de água 

até 2015 (1) 

Cabo de 
Santo 

Agostinho 
19.242.900 7.977.640 167,1 Não satisfatória 

 Ipojuca 3.295.200 1.206.190 81,0 Não satisfatória 

Fonte: SNIS, 2008; (1) ANA - Atlas Nordeste, 2009 
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De acordo com o Censo Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE, do total de 

37.019 domicílios existentes no Cabo, 82,5% tinham água ligada à rede geral. Em 

Ipojuca o percentual era de 52,4%, conforme a Tabela 4.11. “Além disso, é do 

conhecimento geral que o acesso à água é precário: existe, em muitos lugares, um 

racionamento que já perdura décadas” (SUAPE, 2008, p. 23). 

 

Tabela 4.11 - Situação sanitária dos domicílios particulares permanentes 

MUNICÍPIOS TOTAL DE 
DOMICÍLIOS 

FORMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

(%) 

EXISTÊNCIA DE 
BANHEIRO OU 
SANITÁRIO (%) 

 REDE 
GERAL 

POÇO OU 
NASCENTE OUTRA TOTAL 

REDE 
GERAL 

NÃO 
TINHAM 

(%) 

Cabo de 
Santo 
Agostinho 

37.019 82,5 11,0 6,5 90,8 25,2 9,2 

Ipojuca 13.414 52,4 31,4 16,2 81,2 22,6 18,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000; SUAPE, 2008 (adaptado) 

 

No que concerne à água subterrânea, como suprimento principal ou como 

complemento do abastecimento, a pesquisa revelou um fato importante. Constatou-

se que pelo menos nove empresas perfuraram poços; oito com licenciamento e uma 

com poço ilegal. Sobre restrições na construção de poços, Babbitt, Doland e 

Cleasby, (1973, p. 46) assinalam que: 

 

Alguns Estados exigem o licenciamento dos perfuradores e exigem que 
sejam fornecidas certas informações a respeito da construção dos poços. 
Em muitas áreas parecem necessárias as restrições legais ao uso da água 
subterrânea, para preservar o minguante suprimento.  

 

Entende-se por suprimento minguante, na opinião dos autores, não a escassez do 

fornecimento pela Concessionária, mas a conservação da água subterrânea, visto 

que ela pode ser insuficiente para um abastecimento público. Esse assunto faz 

suscitar uma polêmica recorrente, a da perfuração de poços em áreas onde não há 

supressão do abastecimento de água, salvo em casos emergenciais, como 

manutenção preventiva ou corretiva na rede.  A respeito de desabastecimento de 

água no CIPS, a pesquisa comprovou que 58% das respostas à Questão 6 do 
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Questionário (APÊNDICE A) não existe falta de água. Por essa razão, muitas 

empresas não necessitam fazer reservação de água, como E10, por exemplo. 

Assim, questiona-se a razão da liberação do licenciamento de perfuração de poços 

naquele perímetro pela SRH e CPRH. 

 

 

4.4 ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DAS EMPRESAS CONSUMIDORAS DE ÁGUA 

 

A análise foi realizada baseada nas respostas das 11 perguntas constantes no 

APÊNDICE A. O Questionário foi remetido a 30 empresas, das quais 23 enviaram 

respostas. Desse universo 2 responderam ao questionário em uma entrevista direta, 

as outras enviaram por email. Os dados foram compilados e agregados, no intuito de 

gerar estatísticas das respostas. 

 

01 - Qual o ramo de atividade desta empresa? 

 

     Tabela 4.12 - Quantidade de empresas por ramos de atividade 

Ramo de atividade Qtde. 
empresas 

Perc. 
(%) 

   
Gás, petróleo e combustíveis gerais 5 21 
Grãos 0 0 
Produtos cerâmicos não-refratários para usos 
diversos 1 4 
Edificações 0 0 
Artefatos de concreto 0 0 
Bebidas (destiladas, cerveja e refrigerante) 3 13 
Embalagens metálicas 1 4 
Produtos alimentícios 3 13 
Material Plástico 3 13 
Substâncias Perigosas 0 0 
Construção de embarcações 2 8 
Metalurgia 0 0 
Produtos Têxteis 0 0 
Impressão gráfica 0 0 
Fraldas e Descartáveis 1 4 
Fabricação de produtos diversos 2 8 
Logística /Transp./Armazenamento 2 8 
      

     Fonte: Elaboração própria 
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02 - A água utilizada nesta empresa serve para que propósitos? 
 
Pretendia-se averiguar que uso estava sendo feito da água. O entrevistado podia 
escolher mais de uma das opções listadas na Tabela 4.13, onde se verifica a 
quantidade e percentual das opções. Observa-se também, que para aqueles 
empreendimentos em início de obras (em fase de terraplenagem) não se obteve 
respostas, apesar do Questionário ter sido enviado para eles. 
 
Tabela 4.13 - Quantidade de respostas aos múltiplos usos da água 

Utilização da água Opções Perc. (%) 

   
Terraplenagem 0 0 
Lavagem de piso 12 52 
Lavagem de contêineres 3 13 
Processos produtivos 13 57 
Resfriamento de caldeiras 4 17 
Resfriamento de chapas 1 4 
Combate a incêndio 17 74 
Consumo humano 17 74 
Outros 6 26 
   
      

Fonte: Elaboração própria 

 
 
03 - Há previsão de crescimento da demanda de água? 
 
Catorze empresas responderam Não, isso corresponde a 61%, enquanto nove 
responderam Sim. 
 
                                 Gráfico 4.8 - Previsão do crescimento da demanda de água. 
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                                 Fonte: Elaboração própria 
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04 - Em caso afirmativo, para quanto aumentará o consumo de água? 
 
Neste caso as respostas foram bastante variáveis. A Tabela 4.14 mostra por tipo de 
resposta essa variação. Algumas estão em percentuais outras em m3 e o restante 
em forma de texto. Um empreendimento respondeu "a empresa tem abastecimento 
próprio" em complemento a resposta Não à pergunta 03. 
 
 
Tabela 4.14 - Tipos de respostas para aumento do consumo de água 

Tipo Respostas Qtde. 
empresas 

   

Percentual 
20% 1 
mais 50%;  1 
20% a mais do consumo médio. 1 

   

m3 
próximo a 600m3/mês;  1 

200m3. 1 
   

Textual 

"A empresa tem abastecimento próprio";  1 
"A Compesa já foi questionada sobre a possibilidade de 
nos fornecer mais água para que possamos expandir 
nossa fábrica, com processos de produção de outros 
produtos da marca PepsiCo. Já estamos há 2 meses à 
espera de uma resposta"; 

1 

"40%. Preferimos água bruta, visto que o tratamento 
internamente é mais rentável"; 1 
"Não temos valores precisos para este número, dependerá 
de alguns processos produtivos". 

1 

      

Fonte: Elaboração própria 
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05 - Que tipo de água seria ideal para o processo produtivo desta empresa? 
 
 
                                Gráfico 4.9 - Tipologia de água para o processo produtivo. 
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                                Fonte: Elaboração própria 
 
 
06 - Há problema de desabastecimento de água nesta área? 
 
A resposta a essa pergunta seria complementada com a pergunta 7. 
 
                              Gráfico 4.10 - Problema de falta de água 
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                              Fonte: Elaboração própria 
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07 - Se a resposta foi afirmativa na pergunta anterior, por quantos dias é a falta 
d’água? 
 
Tabela 4.15 - Tipos de respostas para falta de água 

Tipo Respostas 
Qtde. 

empresas 

Dias 

“de 1 a 2 dias”; 1 
“Entre 2 a 3 dias por semana”; 1 
“3 dias”; 1 
“De 3 a 4 dias por mês”. 1 

   

Texto 

“sabemos que o abastecimento não é constante, mas não 
percebemos porque temos uma caixa de 315m3”; 1 

“Tivemos tantos problemas com a falta de água que 
fechamos um contrato com uma empresa fornecedora de 
água tratada e hoje dividimos o consumo em 50% 
Compesa e 50% fornecedor local”; 

1 

“Nem sempre o problema é falta, muitas vezes é pouca 
pressão na linha e não enche nossos reservatórios”. 1 

    

Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
08 - Essa empresa faz algum tipo de reuso da água? 
 
                               Gráfico 4.11 - Reuso da água. 
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                               Fonte: Elaboração própria 

 
09 - Que ações a empresa prevê visando sustentabilidade de seu consumo da 
água? 
 
Para esta questão enfatiza-se que cada resposta está separada por um marcador. 
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• “Reuso de água das nossas ETEs e uso de água de poço artesiano.” 
• “Nosso consumo é considerado baixo para se traçar alguma ação.” 
• “Dentre outros, utilização da água para jardinagem e vestiários. Possuímos 

projetos de conservação de nossos recursos (Projeto Recon).” 
• “Nosso objetivo é sempre que possível reutilizar, como exemplo em jardins.” 
• “O TSSA tem um plano de gestão ambiental direcionado para o consumo 

racional de água e realizamos campanhas anuais de conscientização dos 
nossos empregados.” 

• “O reuso de toda a água utilizada no processo produtivo.” 
• “Troca das bacias sanitárias por de menor consumo; usar água bruta 

(estamos tentando instalar); usar mictório temporizado.” 
• “Melhorias no processo produtivo e de tratamento de água diminuição do 

consumo.” 
• “A empresa não faz reuso de água, porém está em estudo para isto.” 
• “Existe projeto para reaproveitamento de água para o processo produtivo, 

previsto para implantação final de 2010 e/ou inicio de 2011.” 
• “Reuso de efluente industrial como insumo para o processo. Redução do 

consumo através do tratamento e ciclo de concentração das torres e 
reaproveitamento da água de chuva (em estudo).” 

• “Metas de redução de consumo, substituição de torneiras com acionamentos 
manuais, para torneiras de fechamentos automáticos.” 

• “Reutilização de efluente tratado para irrigação.” 
• “Constantes análises dos processos para identificar oportunidades de 

reaproveitamento de águas, ou mudanças que viabilizem o menor consumo 
deste recurso.” 

 
Pelo conjunto das respostas verifica-se certa preocupação com a sustentabilidade. 
Todavia, ainda é uma atitude não homogênea. 
 
10 - A empresa apresentou EIA-RIMA quando da intenção de instalação para o 
licenciamento ambiental? 
 
                         Gráfico 4.12 - Apresentação do EIA-RIMA. 
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                               Fonte: Elaboração própria 
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Quanto à questão 10 uma empresa fez a seguinte ressalva após ter respondido Não: 
“para a unidade PET o órgão ambiental solicitou apenas um Plano de Controle 
Ambiental (PCA). O EIA/RIMA foi exigido para a instalação da planta de PTA”. 
 
 
11 - Em uma escala de 1 a 5 que nota você atribui à qualidade da água que recebe? 
 

Figura 4.1 - Percepção das empresas sobre a qualidade da água. 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A qualidade da água pode mudar após tratamento por várias razões. Num sistema 

de distribuição a qualidade da água pode ser afetada por: 

• corrosão das canalizações; 

• entrada de sujeira e organismos vivos através dos vazamentos; 

• proliferação posterior de organismos, incluindo bactérias, algas, vermes e 

insetos e  

• solução dos metais com os quais a água entra em contato. 

 

A contaminação da água após tratamento pode ser sutil e mais difícil de corrigir que 

as características da água bruta original (BABBITT; DOLAND; CLEASBY, 1973). 

Cor, odor e sabor são parâmetros de grande importância na qualidade da água. A 

aceitação da água para consumo depende na maioria das vezes desses parâmetros, 

apesar dela estar com potabilidade garantida. 

 

Para identificar as causas da baixa qualidade da água no CIPS faz-se necessário 

um trabalho minucioso na malha distribuidora, desde a saída da ETA até o ponto de 

entrega. Entretanto, os reservatórios são também pontos fracos do sistema de 

distribuição em relação à possibilidade de contaminação. Por isso devem ser 

devidamente protegidos, bem como suas estruturas devem ser impermeabilizadas 
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para evitar infiltração e fechadas o suficiente a fim de impedir entrada de animais. A 

limpeza deve ser programada com freqüência, ocasião em que se devem tomar 

todos os cuidados para a desinfecção.  

 

Os resultados apresentados revelam a necessidade de se criar mais controle no uso 

racional da água, tanto bruta quanto tratada, pelas empresas e municipalidades de 

Suape e seu entorno. A aplicação desse controle significa preocupação com a 

sustentabilidade e segurança hídrica do CIPS. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Tendo em vista a diversidade de tipologias industriais e padrões de consumo 

existentes, a necessidade hídrica industrial está entre os usos consuntivos de mais 

difícil estimativa. Em geral, o consumo de água industrial está associado ao ramo de 

atividade, quantificada em bens produzidos, à quantidade de empregados, ao 

produto interno bruto industrial e ao consumo de energia elétrica, dentre outros 

fatores. Usos consuntivos dizem respeito à utilização da água na irrigação, na 

indústria (como insumo) e no consumo doméstico. Diferentemente, atividades como 

a piscicultura, a navegação, a produção de eletricidade, a recreação, o transporte e 

a diluição de efluentes são considerados usos “não consuntivos”. 

 

A mesma indústria que exige padrões diferenciados de qualidade da água pode vir a 

comprometer a segurança hídrica. Ciente disso, o setor industrial pode desenvolver 

novas ferramentas que incorporem aspectos relacionados à avaliação econômica 

quanto ao uso da água. Pode-se incluir também entre esses aspectos fatores como 

responsabilidade social e ambiental. Essas ferramentas são amplamente utilizadas 

quando da análise de mensuração de novos processos, dentre eles técnicas de 

reuso da água. 

 

Para atender a demanda industrial com água in natura, há que se desenvolver 

projetos com vistas à expansão da rede de água bruta. Tais projetos podem ser 

financiados e executados pela COMPESA. No entanto, na impossibilidade de 
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execução da obra com recursos próprios, podem-se convidar outros agentes 

financeiros, baseado na Parceria Público-Privado (PPP). Alternativamente pode-se 

optar pelo investimento da obra com capital exclusivamente privado, fazendo-se um 

encontro de contas quando do início da cobrança pelo uso da água, diluindo-se o 

investimento nas faturas de água subseqüentes, como ocorreu com E14.   

 

No que concerne à perda da água produzida quando comparada com a água 

faturada, o diagnóstico possibilitou a detecção de alto índice de desperdício. Para 

corrigir esse problema se faz necessário a formulação de propostas de melhoria do 

sistema de abastecimento de água das empresas daquele complexo. Para se 

descobrir a fuga da água não contabilizada um dos procedimentos muito eficazes é 

a técnica de setorização (isolamento de área). Essa técnica consiste no 

mapeamento da rede distribuidora instalando-se macromedidores em alguns pontos, 

notadamente os estratégicos, no intuito de averiguar o volume de água nos pontos 

de distribuição e o volume comercializado nas unidades consumidoras. Dessa forma, 

há a possibilidade de se manter um rigoroso controle sobre as perdas.  

 

Oportuno ressaltar que água não contabilizada é aquela que foi aduzida (introduzida 

na rede distribuidora), não sendo, porém vendida, nem medida ou diretamente 

considerada. Para fins práticos considera-se que o mínimo de água não 

contabilizada é da ordem de 5%. O SNIS (2008) registra um Índice de Perda de 

Faturamento (IPF) no município do Cabo de Santo Agostinho de 46,44% e de 

49,38% em Ipojuca. O conceito de IPF é o mesmo de água não contabilizada. Há 

uma estreita correlação entre IPF e Índice de Hidrometração (IH), na medida em que 

quando o IH é baixo faz elevar o IPF. O IH é razão entre os domicílios com 

medidores de água e os domicílios totais atendidos e faturados de água. Estudos 

realizados pelo SNIS (2008) constatam que o IH em Ipojuca é da ordem de 81,13% 

enquanto que no Cabo de Santo Agostinho é de 67,55%. Parece não ser tarefa 

trivial combater as perdas da produção de água numa área com dinamicidade 

acentuada como é o caso do território estratégico de Suape, principalmente quando 

se refere a municípios com expressivos índices de urbanização e densidade 

demográfica.  
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Um dos fatores que também corroboram para o aumento da fuga da água o 

crescimento populacional desordenado. A densidade demográfica e a demanda por 

água estão intimamente associadas. Naturalmente que essa associação conduz a 

avaliação ou cálculo da população futura como base para a estimativa do consumo 

previsto. Assim, a estatística mostra que a demanda per capita e a população total 

não apresenta boa correlação. Babbitt, Doland e Cleasby, (1973) sublinham que o 

consumo per capita numa comunidade é aumentado pelas indústrias, e as 

atividades industriais tendem a crescer mais rapidamente que a população total. No 

que tange à previsão de crescimento populacional, os autores garantem as 

estimativas estão baseadas nas migrações ou no crescimento natural, mas também 

podem basear-se na previsão de emprego futuro ou no desenvolvimento regional, 

como está acontecendo no território estratégico do CIPS, por exemplo.  

 

A atratividade do local, através da busca por oportunidades, tanto de emprego 

quanto de negócios (grandes ou pequenos), ou por lazer, tem provocado um efeito 

na elevação da densidade demográfica, pelo fenômeno da urbanização. Se por um 

lado, o crescimento habitacional desordenado tem efeito na corrida pela água de 

forma desorganizada, por outro lado, as atividades industriais com incentivos do 

governo podem não estar fazendo uso da água de forma racional.   

 

Com respeito ao uso da água nas atividades industriais, Mierzwa e Hespanhol 

(2005), ressaltam que 

 

Embora os valores apresentados indiquem uma tolerância para o uso de 
águas com graus de qualidade pouco restritivos, como é o caso dos valores 
para sistemas de resfriamento, deve-se destacar que, atualmente, têm-se 
buscado água com um melhor grau de qualidade para as aplicações 
industriais. (p. 38). 

 

Pode parecer contraditório o conceito de desenvolvimento sustentável e a 

argumentação dos autores. Se tal exigência por água de melhor qualidade significar 

que as indústrias se responsabilizarão pelo próprio tratamento da água, a 

argumentação é passível de aceitação. Se, por outro lado, a necessidade de água 

com elevado padrão de qualidade, se fizer a partir do ponto de recebimento de água 

da Concessionária, pode-se estar incorrendo no uso de forma não racional.  

 



 110

Presume-se que a população circunvizinha ao CIPS pode está sendo abastecida 

com um tipo de água que não obedece aos padrões de potabilidade, como é 

recomendado pela Portaria nº 1.469/2000 do Ministério da Saúde (MS).  

 

Em razão de uma água com baixos níveis de qualidade para consumo humano, 

problemas sanitários com riscos à saúde pública podem surgir. Doenças, além 

daquelas de origem orgânica, que podem ser vinculadas à qualidade da água, 

incluem bócio, envenenamento por metais pesados, como o chumbo, outros 

envenenamentos metálicos, fluorose ou esmalte dentário manchado, cárie dentária, 

e desarranjos intestinais não específicos. Assim,  

 

a experiência mostrou que uma melhoria na qualidade do suprimento 
público de água é seguida por uma melhoria na saúde pública. A poluição 
do suprimento público de água e o aparecimento de doença têm sido 
vinculados a várias causas, estando entre elas a contaminação das bacias 
hidrográficas pelas atividades humanas; a penetração de água poluída 
dentro dos poços ou dentro de mananciais de água subterrânea; a quebra 
de aquedutos ou de canalizações submersas, permitindo que água poluída 
penetre nos mesmos; a inundação de partes do sistema de abastecimento 
de água por enchentes de água contaminada; o relaxamento da vigilância 
no tratamento ou esterilização de um suprimento público de água [...] 
(BABBITT; DOLAND; CLEASBY, 1973, pg. 346). 

 

Supõe-se que a quantidade de água ofertada para abastecer as empresas do CIPS 

pode estar provocando desequilíbrio hídrico na circunvizinhança. Adicionalmente, 

presume-se que nem todas as empresas aportadas no CIPS, efetivamente, 

necessitam de água tratada para os seus processos produtivos. Muitas empresas 

em funcionamento ali, ou aquelas ainda em negociação, talvez careçam de água 

bruta, principalmente para resfriamento de caldeiras, para lavagens de contêineres, 

ou mesmo para terraplenagem em início de obra; o que não justifica a utilização de 

água tratada para esses fins.  

 

Futuros estudos devem levar em consideração a questão da exploração das águas 

subterrâneas, via perfuração de poços no CIPS. Não se trata de proibir a perfuração, 

mas sim de usar esse recurso com cautela. Constatou-se que existem 9 poços 

perfurados no CIPS, dentre eles 1 é clandestino, ou seja, não existe licença de uso. 

A liberação de licenças pela CPRH para perfuração de poços pode comprometer a 

sustentabilidade ambiental, tendo em vista a expectativa de crescimento do mercado 
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local. Se a fiscalização não for rigorosa ou a liberação das licenças não for criteriosa 

o discurso de desenvolvimento sustentável poderá perder credibilidade. 

 

 O sistema Suape de abastecimento de água, que é composto pelas barragens Bita 

e Utinga, foi construído em 1982, com um horizonte de atendimento de 20 anos, na 

sua primeira etapa. A segunda etapa estava prevista para entrar em funcionamento 

no final de 2002, com a construção da barragem Maranhão. Essa ampliação faria 

elevar a vazão, que atualmente é de 800l/s, para 1.420l/s. A barragem Maranhão 

ainda é um projeto, sua execução foi adiada por conta do projeto Pirapama.  Mesmo 

obtendo-se 78% de incremento da vazão atual com a segunda etapa do sistema, o 

benefício talvez não represente muito, tendo em vista que as empresas 

Petroquímica Suape e a Refinaria Abreu e Lima, juntas necessitarão de 1.000l/s 

quando estiverem em pleno funcionamento. Ademais, o município do Cabo 

demandará 600l/s em dezembro de 2010 e o CIPS 540l/s. Verificou-se que houve 

uma elevação no consumo total de água no perímetro que abrange o CIPS e seu 

entorno da ordem de 8,06% de 2008 para 2009, isso representa 230.714.000 litros 

por ano.  

 

O Sistema Produtor Pirapama pretende beneficiar 3,5 milhões de pessoas de vários 

municípios da RMR. Essa obra visa eliminar a população do racionamento de água, 

que é um problema crônico na região. Composto de uma ETA, uma Estação 

Elevatória de água bruta, uma adutora de água bruta de 3,5 km de 1.700 mm de 

diâmetro, uma adutora de água tratada de 21 km de 1.880 mm de diâmetro, esse 

sistema pode dar vazão a 5,13 m3/s.  

 

Os recursos hídricos apresentam potencialidades e disponibilidades relativamente 

boas na área de influência direta do CIPS.  Entretanto, há que se considerar o 

crescimento da demanda, visto que se trata de uma região que vem apresentando 

índices de urbanização consideráveis, com alguns focos densamente povoados. 

Além do mais, tendo em vista o ritmo de crescimento das atividades econômicas 

locais, será necessário implementar políticas públicas de economia e reuso da água, 

no intuito de se evitar um stress hídrico. 
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Por fim, recomenda-se outros estudos que abordem a questão dos direitos do 

cidadão ao acesso à água em contextos como o CIPS onde a atividade econômica é 

intensa. Nessas situações é comum ocorrem conflitos de interesses, em que grupos 

econômicos expressivos podem vir a praticar abusos. Cabe então a intervenção do 

Estado no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produto 

necessário ao consumo do povo.  
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Apresenta-se, a seguir, um glossário com a definição dos principais termos utilizados 

nesta pesquisa. 

 
ACCOUNTABILITY: 

A obrigação de prestar contas sobre algo e explicar ou justificar atos e omissões 

pelos quais alguém é responsável por pessoas com um interesse legítimo. 

 

ADUÇÃO 

Operação que consiste em conduzir água, por gravidade ou recalque, entre as 

unidades de um sistema de abastecimento de água (SAA). 

 
ADUTORA 

Conjunto de canalizações, peças especiais, conexões, obras de arte e aparelhos 

destinados a conduzir água bruta ou água tratada entre as diversas unidades que 

precedem a rede de distribuição nos sistemas de abastecimento de água.  

 
ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

Adutora responsável por transportar a água captada em fontes ou mananciais até a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do sistema a que pertence. 

 
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Adutora responsável por transportar a água após o recebimento de tratamento 

adequado nas ETAs até os reservatórios de água tratada.  

 
ADUTORA POR GRAVIDADE 

Adutora em que o transporte do líquido se faz pela ação da gravidade. 
 
ADUTORA POR RECALQUE 

Adutora em que o transporte do líquido se faz mediante a utilização de meios 

mecânicos (conjunto motor-bomba e acessórios). 

 
AFLUENTE 

É o nome dado aos cursos d’água, rios ou riachos que deságuam em um rio maior 

ou em um lago. 
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ÁGUA BRUTA 

Água in natura isenta de qualquer tipo de tratamento. Pode ser a água de um rio, 

fonte, poço, barragem ou de qualquer outro meio. 

 

CLORAÇÃO 

Técnica de desinfecção da água, baseada na adição de cloro, com a finalidade de 

garantir a qualidade da água a ser distribuída. O cloro pode ser adicionado sob a 

forma de cloro gasoso, hipoclorito de sódio ou cal clorada. A quantidade de cloro a 

adicionar depende das características da água e do tempo de contacto entre o cloro 

e a água.  

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

É aquele que melhora a qualidade de vida do homem na Terra ao mesmo tempo em 

que respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais se vive. 

 
INDICADOR 

Medida utilizada para mostrar as mudanças em uma condição ou situação específica 

em um determinado período de tempo que nos permitem verificar o grau de alcance 

ou progresso de um programa. 

 
MONTANTE 

Relativo à região compreendida entre um ponto considerado e a nascente de um 

curso de água. 

 

pH 

É uma medida de quão ácido ou como base (alcalina) é uma solução. É medido em 
escala de 0 a 14. A água que é neutra tem um pH de 7. 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Conjunto de diretrizes garantidas por lei que possibilita a promoção e a garantia dos 

direitos do cidadão. Promovidas, geralmente, pelo Poder Público, com o objetivo de 
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trabalhar determinado aspecto social. As políticas públicas também podem ser 

desenvolvidas em parceria com organizações não-governamentais. 

 
PROGRAMA 

É a descrição geral e coordenada de um elenco de atividades para a execução de 

um determinado serviço ou obra, com duração não definida claramente e que 

depende dos recursos financeiros disponíveis, entre outros. 

 

PROJETO 

É a definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e 

financeiros de um serviço ou obra de engenharia e arquitetura, com base em dados, 

elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, desenhos, normas, 

projeções e disposições especiais. 

 
STAKEHOLDERS 

1. Termo em inglês amplamente utilizado para designar as partes interessadas, ou 

seja, qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a empresa por meio de suas 

opiniões ou ações, ou ser por ela afetado. Há uma tendência cada vez maior em se 

considerar stakeholders quem se julgue como tal. 2. Todos os agentes que 

contribuem para o desempenho da organização; por exemplo, funcionários de todos 

os níveis, acionistas, clientes, comunidades, governos federal, estadual e municipal. 

 

STANDPIPE 

Reservatório elevado cuja finalidade é regular a pressão da água. 

 
SISTEMA DE ECONOMIA MISTA 

Trata-se de um sistema predominantemente de economia de mercado, mas com a 

participação direta do governo, com o objetivo de eliminar distorções alocativas e 

distributivas, que o mercado sozinho não tem condições de resolver. 

 
SUSTENTABILIDADE 

Tecnicamente, é a possibilidade de uma organização garantir a sua continuidade. 
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TORRE DE TOMADA D’ÁGUA 

É encontrada em reservatórios, geralmente próximo à barragem. A torre fica acima 

de um tubo de saída ou túnel usado para transportar água do reservatório. Ela é 

construída para abrigar os controles de abertura e fechamento de válvulas ou 

portões para controlar o fluxo de água através da tomada. Os controles são 

normalmente localizados dentro de uma sala no topo da torre. 

 

TRANSPARÊNCIA 

Divulgação ampla, aberta e acessível a todas as partes interessadas de todos os 

dados e indicadores da empresa referentes ao seu desempenho econômico-

financeiro, social e ambiental. 

 
VERTEDOR  

O vertedouro é uma estrutura usada para prever a liberação controlada dos fluxos de 

uma barragem ou dique em uma área a jusante, sendo tipicamente o rio que foi 

represado. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA AS EMPRESAS DO CIPS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Qual o ramo de atividade desta empresa? 
Resposta:       .................................................................................... 

 
2) A água utilizada nesta empresa serve para que propósito? 

Resposta:     ....................................................................................... 
 

3) Há previsão de crescimento da demanda de água? 
Resposta:       SIM  NÃO 

 
4) Em caso afirmativo, para quanto aumentará o consumo de água? 

Resposta:    ....................................................................................... 
 

5) Que tipo de água seria ideal para o processo produtivo desta indústria? 
Resposta:       Bruta   Tratada 

 
6) Há problema de desabastecimento de água nesta área? 

Resposta:       SIM             NÃO 
 

7) Se a resposta foi afirmativa na pergunta anterior, por quantos dias é a falta 
d’água? 

 
8) Essa Empresa indústria faz algum tipo de reuso da água? 

Resposta:       SIM             NÃO 
 

9)  Que ações a empresa prevê visando sustentabilidade de seu consumo da 
água? 

 
10)  A empresa apresentou EIA-RIMA quando da intenção de instalação para o 
      licenciamento ambiental? 

 Resposta:      SIM            NÃO 
 

11)  Em uma escala de 1 a 5 que nota você atribui à qualidade da água que 
recebe? 

 
  

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA  
PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  

 
PESQUISA NAS EMPRESAS DO COMPLEXO 

INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE 
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ANEXO A - FICHA TÉCNICA DA BARRAGEM DE BITA 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO A

FICHA TÉCNICA BARRAGEM BITA

IDENTIFICAÇÃO CURVA  COTA - ÁREA - VOLUME
Obra:  Barragem Bita
Localidade: Município: Cabo de S. Agostinho
Bacia hidrográfica: GL 2
Curso d'água: COTA ÁREA (m2) VOLUME (m3)
Finalidade: Abastecimento d'água da RMR 21 200 -
Lat. 8° 22' 16,14"    Long. 35° 2' 55,86" 22 400 300
PROJETO E CONSTRUÇÃO 23 23.980 12.490
Projeto: Construção: 24 37.160 43.060
Fiscalização: Período de execução: 25 54.780 89.030

26 85.160 159.000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 27 134.060 286.650

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
DIRETORIA TÉCNICA - DT
GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GQL

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -
COMPESA
DIRETORIA TÉCNICA - DT
GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GQL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 27 134.060 286.650
Área da bacia hidrográfica (Km²): 20,58 Extensão do vertedouro (m): 45,00 28 196.940 435.110
Área da bacia hidráulica (ha): Cota do vertedouro (m ): 34,70 29 249.200 657.180
Volume de acumulação (m³): 2.770.000 Tipo de vertedouro: Creager 30 295.420 929.490
Desc. Regularizada (l/s): 300,0 Extensão pelo coroamento (m): 31 332.120 1.243.260
Tipo de barragem: Homogenea Cota do coroamento (m): 37,80 32 376.760 1.597.700
Altura máx. c/ fundação (m): Largura do coroamento ( m): 33 418.320 1.995.240
Diâmetro da tomada d'água (mm): Cota da tomada d'ág ua (m): 21,00 34 460.040 2.434.420
Diâmetro da desc. de fundo (mm): Cota da descarga de  fundo (m): 20,70 35 526.900 2.927.890

Cota da lâmina máxima(m): 36 574.700 3.478.690
Cota Talvegue 37 623.180 4.077.630

Órgão responsável pela operação e manutenção: - 38 673.940 4.726.190
39 724.600 5.425.460
40 778.720 6.177.120
41 832.440 6.982.700
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ANEXO B - FICHA TÉCNICA DA BARRAGEM DE UTINGA 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO B

FICHA TÉCNICA BARRAGEM UTINGA

IDENTIFICAÇÃO CURVA  COTA - ÁREA - VOLUME
Obra:  Barragem Utinga
Localidade: Município: Cabo de S. Agostinho
Bacia hidrográfica: GL 2
Curso d'água: COTA ÁREA (m2) VOLUME (m3)
Finalidade: Abastecimento d'água da RMR 45 9.408 6.960
Lat. 8° 21' 60,90"     long. 35° 3' 11,18" 50 71.040 208.080
PROJETO E CONSTRUÇÃO 55 480.048 1.585.800
Projeto: Construção: 56 602.976 2.127.312

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -
COMPESA
DIRETORIA TÉCNICA - DT
GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GQL

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
DIRETORIA TÉCNICA - DT
GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GQL

Projeto: Construção: 56 602.976 2.127.312
Fiscalização: Período de execução: 57 771.888 2.184.744

58 942.720 3.672.048
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 59 1.108.752 4.697.784
Área da bacia hidrográfica (Km²): 14,68 Extensão do vertedouro (m): 60 1.269.448 5.886.884
Área da bacia hidráulica (ha): Cota do vertedouro (m): 63,00 61 1.389.120 7.216.168
Volume de acumulação (m³): 10.269.232 Tipo de vertedouro: 62 1.529.904 8.675.680
Desc. Regularizada (l/s): 350,0 Extensão pelo coroamento (m): 63 1.657.200 10.269.232
Tipo de barragem: Homogenea Cota do coroamento (m): 65,80 64 1.834.080 12.014.872
Altura máx. c/ fundação (m): 25,0 Largura do coroamento (m): 65 1.923.456 13.893.640
Diâmetro da tomada d'água (mm): Cota da tomada d'água (m): 47,00 70 2.205.633 24.216.362
Diâmetro da desc. de fundo (mm): Cota da descarga de fundo (m): 46,70

Cota da lâmina máxima(m): 64,20
Cota do Talvegue 38,00

Órgão responsável pela operação e manutenção:
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ANEXO C - SISTEMA SUAPE 
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ANEXO D - ESTRUTURA TARIFÁRIA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D

Consumo (litros)

Tarifa Normal - consumo até 10.000 litros/mês 23,35

Consumo superior a 10.000 litros/mês:

11.000 a 20.000 litros 2,68 por 1.000 l

21.000 a 30.000 litros 3,19 por 1.000 l

31.000 a 50.000 litros 4,38 por 1.000 l

51.000 a 90.000 litros 5,20 por 1.000 l

+    90.000 litros 9,98 por 1.000 l

Comercial Tarifa Mínima - consumo até 10.000 litros/mês 34,35

+ 10.000 litros 6,81 por 1.000 l

Industrial Tarifa Mínima - consumo até 10.000 litros/mês 43,05

+ 10.000 litros 9,12 por 1.000 l

Pública Tarifa Mínima - consumo até 10.000 litros/mês 33,20
+ 10.000 litros 5,04 por 1.000 l

Tarifa Social - consumo até 10.000 litros/mês                        8,56

Residencial

Consumidores não medidos

Consumidores Medidos

Categoria Valor (R$)

Vigência: 21 de Novembro de 2009

ÁGUA  TRATADA Ofício ARPE DP  413/2009 - Percentual:  8,60% 

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
   DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

DECRETO ESTADUAL Nº 18.251 DE 21/12/1994.

Tarifa Social 8,56 por mês

Tarifa Normal 23,35 por mês

Comercial Tarifa Mínima 34,35 por mês

Industrial Tarifa Mínima 43,05 por mês
Público Tarifa Mínima 33,20 por mês

9,12 por 1.000 l

1,27 por 1.000 l
1,27 por 1.000 l

Residencial 0,92 por 1.000 l

1,27 por 1.000 l

1,05 por 1.000 l
0,58 por 1.000 l

DRENO

Ligação Convencional ou ramal de calçada - 100% da tarifa de água

Ramal Condominial (operado p/ Comunidade)  -  50% da tarifa de água

 50% do valor dos serviços de esgotos estipulados no momento da ligação, cobrados até a concessão do habite-se.

Ramal Condominial (operado p/ Comunidade)  -  40% da tarifa de água

Ligação Convencional ou ramal de calçada -  50% da tarifa de água

Ramal Condominial (operado p/Comunidade)  -  30% da tarifa de água

PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO  

Ligação Convencional ou ramal de calçada -  80% da tarifa de água

a partir de 20.000 m³

Residencial

Fornecimento por Carros-pipa 

Fornecimento por Carros-pipa Órgãos Públicos 

Consumidores não medidos

entre 51 e 5.000 m³

entre 5.001 e 19.999 m³

SISTEMA SIMPLIFICADO

Comercial e Industrial

Chafariz Público 

ÁGUA  BRUTA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

SISTEMA CONVENCIONAL




