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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso se propõe a promover um projeto de educação ambiental
nas  escolas  dos  municípios  consorciados  das  agências  reguladoras  intermunicipais  de
saneamento promotoras, a qual tem como finalidade conscientizar os alunos da importância
da ligação à rede de abastecimento de água e à rede de esgotamento sanitário. Busca-se com
este  projeto  intervir  na  sociedade  local,  uma  vez  que  ações  como  esta  reduzirão,
consequentemente, os custos socioeconômicos com a saúde pública, advindo de doenças de
veiculação  hídrica.  Outra  consequência  estimada  importante  é  a  redução  da  tarifa  média
cobrada  de  cada  unidade  usuária  do  sistema  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento
sanitário, na medida em que mais usuário utilizam o sistema de serviço público. 

Palavras-chave:  Educação  Ambiental.  Sistema  de  abastecimento  de  água.  Sistema  de

esgotamento sanitário. Saúde pública. Tarifa.



ABSTRACT

This specialization conclusion proposes to promote an environmental education project in the
schools of the consortium municipalities of the promoting regulatory agency, whose goal is to
make the students aware of the importance of connecting to the water supply network and the
sewage network. This project seeks to intervene in local society, reducing socio-economic
costs with health. Another important factor is the reduction of the average fee charged by the
user unit of the water supply and sewage system, as more users use the public service system.

Keywords:  Environmental  education.  Water  supply  system.  Sewage system. Public  health.

Tariff.
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E REFERENCIAL TEÓRICO

Deve-se  considerar  como  educação  ambiental  o  processo  permanente  no  qual  os

indivíduos e a comunidade se conscientizam do meio ambiente e adquirem conhecimentos,

valores,  habilidades  e experiências  com a finalidade  de resolver  problemas ambientais  de

modo individual e coletivo (PELICIONI, 1998). No contexto do meio ambiente, encontram-se

o saneamento básico, o qual é definido pela Lei Federal 11.445 de 2007 como:

 Art. 3º  Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I  -  saneamento  básico:  conjunto  de  serviços,  infra-estruturas  e  instalações

operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades,  infra-estruturas e

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações

operacionais  de  coleta,  transporte,  tratamento  e  disposição  final  adequados  dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
c)  limpeza  urbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos:  conjunto  de  atividades,  infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destino  final  do  lixo  doméstico  e  do  lixo  originário  da  varrição  e  limpeza  de
logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das

respectivas  redes  urbanas:  conjunto  de  atividades,  infraestruturas  e  instalações
operacionais  de  drenagem  urbana  de  águas  pluviais,  de  transporte,  detenção  ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbana.

Dos  quatro  eixos  do  saneamento  básico,  definidos  pela  Lei  Federal  11.445/2007,

sendo:  o  abastecimento  de  água,  o  esgotamento  sanitário,  a  limpeza  urbana e  manejo  de

resíduos sólidos, a drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva

das respectivas redes urbanas, cabe destacar que este trabalho irá considerar os dois primeiros.

A seleção dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário se deu por sua

importância quanto à saúde pública,  sendo tema de extrema relevância quando se fala em

educação ambiental.

O sistema de abastecimento  de água nas cidades  é essencial  principalmente  sob o

aspecto sanitário. Tratar a água é importante por reduzir impurezas que podem fazer mal a

saúde humana,  melhorando a  qualidade  da  água distribuída  e  consumida  pela  população.

Destacam-se a remoção de bactérias, protozoários, e excesso de matéria orgânica. Assim, o

tratamento  da  água  tem influência  direta  no  controle  e  prevenção  de  doenças  (BRASIL,

2004).  Dessa  maneira,  observa-se,  dentre  outros,  os  seguintes  benefícios  relacionados  ao

tratamento da água fornecida aos cidadãos: redução da mortalidade e, em especial, da infantil;
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redução  do  custo  econômico  decorrente  do  trabalhador  que  fica  acamado  por  doença

transmitida pela água; elevação de vida média da população (BRASIL, 2004).

No  Brasil  a  falta  de  saneamento  básico  implica  grande  parte  das  internações  dos

hospitais  da  rede  pública  de  saúde.  A  falta  de  rede  de  coleta  de  esgotamento  sanitário

intensifica os problemas de saúde decorrentes da má qualidade da água dos cursos de água

onde a população habita.  O descarte seguro do esgoto produzido pelas residências é ação

básica na luta contra diversas doenças infecciosas (BRASIL, 2004).

Nesse contexto de educação ambiental, sistema de abastecimento de água e sistema de

esgotamento sanitário, encontra-se a regulação do saneamento básico. A Lei Federal 11.445

de 2017 define os princípios e objetivos da regulação:

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:
I  -  independência  decisória,  incluindo  autonomia  administrativa,  orçamentária  e
financeira da entidade reguladora;
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Art. 22.  São objetivos da regulação:
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
satisfação dos usuários;
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;
IV - definir  tarifas  que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro  dos
contratos  como  a  modicidade  tarifária,  mediante  mecanismos  que  induzam  a
eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade.

Portanto, neste arcabouço regulatório é recorrente a verificação de ações voltadas à

ligação  dos  usuários  às  redes  de  água  e  de  esgotamento  sanitário1.  Quanto  à  atividade

regulatória,  observa-se, no dia a dia, que periodicamente surgem demandas relacionadas à

ligação do usuário a rede de água e de esgotamento sanitário. No caso da água, por ter uma

solução  alternativa,  o  usuário  acaba  por  não  utilizar  a  água  disponibilizada  pelo  serviço

público  local.  O esgoto,  por  sua  vez,  tem o acréscimo do custo  financeiro  da tarifa  pela

prestação deste serviço como principal resistência a ligação à rede de esgotamento sanitário.

Segue visão técnica empregada pela Lei Federal 11.445 de 2007.

1 http://www.pmf.sc.gov.br/sites/seliganarede/
https://www.casan.com.br/noticia/index/url/floripa-se-liga-na-rede-ausencia-de-caixa-de-gordura-esta-entre-
principais-inadequacoes-2#0
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/programa-se-liga-na-rede-faz-ligacao-gratuita-de-
imoveis-a-rede-de-esgoto/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/01/apos-reuniao-mp-deve-acompanhar-programa-se-liga-
na-rede-na-capital.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/34326/Justica-diz-que-imoveis-de-Jaguaruna---devem-ser-ligados-
a-rede-publica-de-agua.html

http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/34326/Justica-diz-que-imoveis-de-Jaguaruna---devem-ser-ligados-a-rede-publica-de-agua.html
http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/34326/Justica-diz-que-imoveis-de-Jaguaruna---devem-ser-ligados-a-rede-publica-de-agua.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/01/apos-reuniao-mp-deve-acompanhar-programa-se-liga-na-rede-na-capital.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/01/apos-reuniao-mp-deve-acompanhar-programa-se-liga-na-rede-na-capital.html
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/programa-se-liga-na-rede-faz-ligacao-gratuita-de-imoveis-a-rede-de-esgoto/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/programa-se-liga-na-rede-faz-ligacao-gratuita-de-imoveis-a-rede-de-esgoto/
https://www.casan.com.br/noticia/index/url/floripa-se-liga-na-rede-ausencia-de-caixa-de-gordura-esta-entre-principais-inadequacoes-2#0
https://www.casan.com.br/noticia/index/url/floripa-se-liga-na-rede-ausencia-de-caixa-de-gordura-esta-entre-principais-inadequacoes-2#0
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/seliganarede/
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Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade
de  regulação  e  de  meio  ambiente,  toda  edificação  permanente  urbana  será
conectada  às  redes  públicas  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento
sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
§ 1º  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções
individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos
sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.
§ 2º  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água
não poderá ser também alimentada por outras fontes. (grifos nosso)

Em um contexto real de conflitos entre interesses privados e interesses públicos, no

qual a legislação federal obriga o usuário a se ligar à rede de água e de esgoto disponível,

muitos  usuários  não  se  ligam à  rede  do  serviço  de  abastecimento  de  água,  quando  esta

encontra-se  disponível  em  quantidade  e  qualidade  adequada,  causando  os  mais  diversos

problemas.  Esses usuários não se ligam à rede de abastecimento de água, pois encontram

outro modo de se abastecerem com este insumo essencial a vida humana, todavia a utilização

de água sem autorização pode levar ao consumo de água não própria para o consumo humano,

prejudicando a saúde do usuário (SANTA CATARINA, 2018). Em regra, pode-se dizer que há

uma grande correlação entre o consumo de água não propriamente tratada para o consumo

humano e a maior utilização da capacidade instalada dos atendimentos à saúde humana.

Além do abastecimento de água, é recorrente observar nos sistemas de esgotamento

sanitário usuários que não se ligam à rede por diversos motivos, dentre eles a dificuldade

física de se ligar sem quebrar grande parte do imóvel e a elevação das tarifas pagas devido a

inclusão de mais um serviço público a ser prestado ao usuário. Porém, esta atitude de não se

ligar  a  rede  de  esgotamento  sanitário  disponível  também  afeta  negativamente  a  vida  do

cidadão. É mais do que difundido, que cidades com maior percentual de população atendida

com esgotamento sanitário apresentam redução dos custos com saúde em torno de 4 vezes

mais do que o custo com a própria implantação e operação da rede de esgoto. (INSTITUTO

TRATA BRASIL, 2018)

Portanto, considerando os princípios e objetivos da regulação, optou-se por realizar

este projeto de intervenção em uma Agência Reguladora Intermunicipal, visto que, por serem

autarquias municipais, elas fazem parte do município, apresentando interlocução direta com

os  gestores  públicos  da  municipalidade.  O  projeto  de  intervenção  irá  demonstrar  a

importância de se ligar à rede de esgotamento sanitário e à rede de abastecimento de água.

Assim, propõe-se um projeto de educação ambiental voltado para alunos de 8 a 14 anos, das

escolas municipais consorciadas à agência reguladora que irá promover o projeto. Por meio da
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elaboração de material didático fornecido aos alunos e aos professores das escolas públicas

municipais,  que irão implementar e promover o projeto.  Busca-se desenvolver no aluno a

consciência sobre a importância dos sistemas de abastecimento de água e dos sistemas de

esgotamento  sanitário  e,  além disso,  apresentar  ao  público  alvo  como,  individualmente  e

coletivamente, a sociedade se beneficia da ligação à rede pública de água e à rede pública de

esgoto.

1.1 JUSTIFICATIVA

Consoante a identificação do problema, este projeto se justifica pela importância da

matéria tratada, visto que o abastecimento de água e o tratamento de esgotamento sanitário

são relevantes em diversos aspectos, dentro dos quais se destacam a saúde pública e o aspecto

socioeconômico. Verifica-se ser essencial um programa de educação ambiental nas escolas

municipais  voltado  à  essa  problemática  relacionada  à  utilização  dos  sistemas  de  água  e

sistemas de esgotamento sanitário disponíveis.

Dessa maneira, outro ponto que justifica a implementação deste projeto, se relaciona

com a titularidade dos serviços de água e esgotamento sanitário. Visto que a titularidade do

serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário é municipal, conforme se depreende

da Lei Federal 11.445 de 2007 e Constituição Federal de 1988, a promoção deste projeto se

coaduna com o tema da Especialização em Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a

Gestão Municipal de Recursos Hídricos, porquanto o objeto desta especialização é promover

projetos que ajudem os municípios na questão ambiental da proteção dos recursos hídricos

(BRASIL, 1988) (BRASIL, 2007).

 Por  último,  não  propriamente  uma  justificativa,  mas  sim o  modo  mais  rápido  e

abrangente de atingir uma gama maior de municípios, optou-se por promover o projeto no

âmbito de uma agência reguladora intermunicipal. Isto ocorre por que no modelo de agência

de regulação intermunicipal, os municípios se consorciam ao regulador por meio de lei, sendo

o  regulador,  a  partir  daquele  momento,  autarquia  municipal,  mantendo  um diálogo  mais

próximo aos municípios.  Assim, o projeto teria um escopo maior de ação, considerando a

quantidade  de  municípios  consorciados  que  seriam alvos  do  projeto,  não  se  limitando  a

apenas um município. 

Como é possível observar na Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do

Itajaí  (AGIR)2,  na Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento  das  Bacias  dos Rios
2 http://www.agir.sc.gov.br/

http://www.agir.sc.gov.br/
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Piracicaba,  Capivari  e  Jundiaí  (ARES-PCJ)3 e  na  Agência  Reguladora  Intermunicipal  de

Saneamento (ARIS)4, a gama de município regulados é grande para cada entidade reguladora.

Na AGIR, o número de municípios consorciados são 14, na ARES-PCJ são 55 e na ARIS são

191; sendo estas agências reguladoras destaques no cenário nacional quanto à regulação e à

fiscalização dos serviços de saneamento.

Assim, a importância que as crianças e os jovens têm como difusores e multiplicadores

de conhecimento e fiscalizadores das ações dos atores sociais, implicando, desse modo, que

toda a carga de informação referente à necessidade de se ligar à rede de esgotamento sanitário

e à rede de abastecimento de água seja discutida e difundida pela sociedade local de modo

eficiente e efetivo, também é um fator que vem corroborar na justificativa deste projeto.

Dada a importância  do tema,  este  projeto se justifica  também pela necessidade de

reduzir  os  custos  com  saúde,  o  qual  utiliza  grande  parte  dos  orçamentos  estatais  dos

municípios,  possibilitando  que  estes  recursos  sejam  utilizados  para  outras  atividades  e

serviços públicos demandados pelos cidadãos.

Outro  ponto  relevante,  é  a  questão  ambiental  da  preservação  do  recurso  hídrico

escasso, nem sempre disponível em quantidade e na qualidade desejada. Ao utilizar o recurso

sem  autorização,  ao  não  se  ligar  à  rede  de  esgotamento  sanitário,  o  usuário  não  está

contribuindo para manutenção do recurso escasso que é a água, mas sim prejudicando-o e

agindo  negativamente  contra  as  gerações  futuras  que  irão  necessitar  deste  recurso  para

sobreviver.

Ainda, a característica relacionada à otimização do gasto público, visto que para cada

dólar investido em serviços de água e esgoto estimasse um ganho de 1,5% do PIB global e um

retorno de US $ 4,30 devido à redução dos custos de saúde para indivíduos e a sociedade,

impactando em uma maior produtividade e envolvimento no local de trabalho através de um

melhor acesso a instalações, especialmente para mulheres na força de trabalho. Ainda, este

investimento irá gerar oportunidade de crescimento de novas indústrias, como infraestrutura,

disposição e uso de resíduos humanos e fornecimento de materiais (SUIÇA, 2014).

Aprofundando e incluindo uma justificativa econômica para a realização deste projeto,

verifica-se como componente importante da contabilidade de custos tradicional, que todos os

custos  e  receitas  são  separados  em  duas  categorias:  fixo  e  variável.  Os  custos  fixos,

geralmente são definidos como capital e operacionais que são incorridos independentemente

do  valor  de  água  entregue  e  geralmente  incluem  custos  relacionados  à  operação  e  à

3 http://www.arespcj.com.br/conteudo/14/municipios.aspx
4 http://www.aris.sc.gov.br/ 

http://www.aris.sc.gov.br/
http://www.arespcj.com.br/conteudo/14/municipios.aspx


12

manutenção de instalações, bem como reembolsos de dívidas e depreciação do sistema. Em

contrapartida, os custos variáveis dependem diretamente da quantidade de água entregue ao

usuário, tais como custos químicos de tratamento, energia utilizada no bombeamento entre

outras (SPANG, 2015)

Ainda, quanto aos custos fixos, variáveis e receitas, faz mais sentido para manter a

estabilidade financeira ao se alinhar os custos fixos com receitas fixas e custos variáveis com

receitas  variáveis,  para  que os  custos  totais  estejam perfeitamente  alinhados  com receitas

totais resultantes do faturamento do serviço prestado (AWWA, 2012). Nesse contexto, para os

prestadores de serviço de água e esgotamento sanitário os custos são assumidos como fixos

em 80% e variáveis de 20%, sendo esta uma estimativa razoável com base nos relatórios das

agências  reguladoras  (SPANG,  2015).  Assim,  a  proporcionalidade  entre  custos  fixos  e

variáveis implica, mantendo as proporções, que grande parte da receita tarifária tenha como

origem uma tarifa fixa e uma menor parte advenha de uma tarifa variável (MASTEN, 2010).

Porém, pode haver problemas com a capacidade de pagamento do usuário,  caso a receita

tenha a maior parte de sua origem na tarifa fixa, além de gerar efeito contrário ao uso racional

do recurso (água), porquanto o custo marginal em se consumir uma unidade de água a mais se

torna irrisório (JORDAN, 1993).  Para neutralizar esse problema e amplificar o incentivo ao

consumo sustentável de água e conservação dos recursos, muitas agências reguladoras têm

escolhido,  para  contrabalancear  o  saldo  entre  custos  fixos  e  variáveis  e  receitas  fixas  e

variáveis,  aumentar a parcela da fatura do usuário que é derivada de tarifas variáveis.  Na

verdade, para promover a preservação deste recurso natural, o manual de melhores práticas de

gerenciamento da California Urban Water Conservation Council,  recomenda que as tarifas

cobradas dos usuários tenham no mínimo 70% de sua orígem com base no consumo por metro

cúbico efetivamente consumido (fração variável) e, consequentemente, no máximo 30% tenha

como origem tarifas fíxas (fração fixa) (SPANG, 2015).  

Continuando,  a  maioria  da  receita  depende  da  quantidade  de  metros  cúbicos

consumidos pelos usuários do serviço público de abastecimento de água, logo a prestação do

serviço depende da receita variável para ajudar a recuperar uma grande proporção de custos

fixos. Por exemplo, se os custos são 80% fixos e 20 % variáveis e a receita é fixa em 30%,

logo a receita variável cobre 100% dos custos variáveis e 62,50% dos custos fixos, como o

que segue apresentado nos gráficos exemplificativos.
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Gráfico 1: Relação entre custos e receitas na prestação de serviços públicos de saneamento.

Fonte: SPANG, Edward S. 2015.

Mantendo a linha de raciocínio, a falta de simetria entre custos fixos e variáveis e as

receitas  é  especialmente  problemática  se  houver  uma súbita  e significativa  diminuição da

demanda de água,  seja  conduzida por diversos fatores,  por exemplo,  recessão econômica,

anormalidade climática,  mudança no comportamento de consumo, elevação da consciência

ambiental da população reduzindo o consumo, elevação do preço da água. Assim, qualquer

diminuição da demanda de água não prevista irá afetar a capacidade de o prestador de serviço

recuperar seus custos fixos por meio de receitas variáveis.

De  outro  modo,  num  caso  em  que  diversos  potenciais  usuários  do  sistema  de

abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário não os utilizem e por reflexo de

uma  política  pública  educacional  venham  a  se  ligar  à  rede  e  passem  a  contribuir

economicamente  com  a  sustentabilidade  econômica  do  sistema,  haverá,  certamente,  uma

redução da tarifa  média  paga  pelos  usuários  devido ao  ganho de escala  promovidos pela

política pública educacional. Se o custo fixo é maior que o custo variável, proporcionalmente

aos totais de receitas e custos, a inclusão de novos usuários contribuintes eleva apenas os

custos  variáveis  no curto  prazo.  Desse modo,  sendo a receita  fixa  (fração fixa  da  tarifa)

proporcionalmente superior ao custo variável, a tendência é o equilíbrio econômico-financeiro

da prestação do serviço se elevar  em favor do prestador,  implicando redução tarifária  em

momento oportuno, legalmente definido pelo regulador deste serviço.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Reduzir  os  casos  de  domicílios  não  conectados  às  redes  de  água  e  às  redes  de

esgotamento sanitário, quando estas encontram-se disponíveis. 
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1.2.2 Objetivos específicos

a) Reduzir  a  demanda  da  população  ao  serviço  de  saúde,  no  curto

prazo;

b) Reduzir a gastos públicos com saúde, no curto prazo;

c) Elevar  as  receitas  tarifárias  dos  prestadores  de  serviço  com  a

inclusão  de  novos usuários,  havendo,  portanto,  redução da  tarifa

média praticada por cada unidade consumidora, no médio prazo.

1.3 METODOLOGIA

Este  projeto  terá  a  duração  de  6  meses  entre  a  elaboração  do  material  e  sua

distribuição nas escolas municipais, podendo ser replicado a qualquer momento a partir da

necessidade verificada pelo ente regulador. A Agência Reguladora promotora do projeto irá

contratar empresa competente e capaz para elaborar material gráfico informativo no formato

de  folder,  no  formato  de  cartaz  e  no  formado  de  vídeo  para  instrução  e  difusão  do

conhecimento quanto ao tema tratado, a ser distribuído nas escolas municipais dos municípios

consorciados a agência reguladora intermunicipal patrocinadora do projeto.

Portanto, o agente regulador irá promover a distribuição do material, disponibilizando

um folder por aluno de cada escola municipal, 2 cartazes por escola municipal e 1 DVD por

escola municipal. 

Por último, por meio de análises das demonstrações contábeis dos entes públicos e

avaliação das tarifas praticadas, bem como dados de atendimento de abastecimento de água e

esgotamento sanitário dos prestadores de serviço, será possível avaliar se houve redução do

gasto com saúde, verificar a redução das tarifas e observar se as residências se ligaram a rede,

respectivamente.

De modo prático e simples, este projeto será composto das seguintes ações, conforme

ordem apresentada:

1. Elaboração  de  conteúdo  técnico  pela  agência  reguladora,  conforme

levantamento bibliográfico a ser realizado pela área técnica de engenharia

da entidade reguladora;
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2. Contratação  de  empresa  para  elaborar  material  gráfico  informativo  no

formato  de  folder,  de  cartaz  e  de  vídeo,  pela  área  administrativa  da

entidade reguladora;

3. Contratação de empresa para reproduzir o material elaborado, imprimindo

os  cartazes  e  folders;  gravando  os  DVD’S  com  os  vídeos  educativos

elaborados, pela área administrativa da entidade reguladora;

4. Distribuição do material às escolas municipais, pela área administrativa da

agência reguladora;

5.  Utilização do material nas salas de aula pelos professores e educadores;

6.  Avaliação do efetivo impacto desta ação, analisando as demonstrações

contábeis dos entes públicos, as tarifas praticadas, os dados de atendimento

de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  dos  prestadores  de

serviço, pela área de engenharia e economia da agência reguladora.
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2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

As ações de intervenção deste projeto, estão voltadas para a difusão do conhecimento

acerca dos benefícios de se ligar a rede de água e a rede de esgotamento sanitário,  como

forma fomentar a redução das residências as quais não são ligadas à estas redes. Portanto, as

ações de intervenção são a apresentação pelo professor responsável sobre o tema tratado,

detalhando  as  instruções  do  folder  em sala  de  aula;  disponibilizando  aos  alunos  o  vídeo

instrutivo sobre o tema, bem como reproduzindo o vídeo em sala de aula; incluindo em lugar

visível em cada escola municipal dos municípios consorciados o cartaz o qual demonstra os

principais pontos do projeto.

Os  atores  envolvidos  nesta  atividade  são  a  Agência  Reguladora,  os  municípios

consorciados, as escolas municipais, os professores e os alunos.

Tecnicamente o projeto é viável, visto que o conhecimento quanto aos benefícios de se

ligar a rede de água e a rede de esgotamento sanitário é difundido de modo exaustivo. Assim,

não há dificuldade técnica com a criação deste projeto, porquanto a agência dispõe de quadro

técnico  de  profissionais  com  o  conhecimento  necessário,  engenheiros  sanitaristas,  civis,

ambientais.

Quanto a viabilidade econômico-financeira, esta deverá ser garantida pelo orçamento

anual  da  agência  reguladora  a  qual  deverá  prever  recursos  para  ações  desta  magnitude,

destinados  ao  desenvolvimento  do  material  técnico-informativo  e  impressão.  Estima-se,

considerando  uma  ação  voltada  ao  atendimento  de  300.000  alunos  em  2000  escolas,  a

necessidade de se imprimir 300.000 folders para atender a demanda, bem como 4000 cartazes

e 2000 DVDS. Ainda, considera-se que os folders terão o custo de R$ 22.500,00; os cartazes

um valor de R$ 25.000,00 e os DVDS em um valor de R$ 1.200,00. Para a elaboração do

conteúdo estima-se um valor de R$ 15.000,00 e para distribuição do material um custo de R$

20.000. Ao fim,  o custo do projeto foi  previsto em R$ 83.700, desconsiderando o tempo

despendido  pelos  servidores  da  agência  reguladora  no  desenvolvimento  dos  conteúdos

técnicos e na elaboração do projeto.

Este  projeto  está  estimado com um prazo de  duração de  6 meses,  sendo 2 meses

destinados à elaboração do material, 2 meses para criação física do material a ser entregue aos

alunos.  E  por  último,  2  meses  para  distribuir  o  material  nas  escolas  dos  municípios

consorciados  a  agência  reguladora  promotora  do  projeto.   Salienta-se  que  há  também  o
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trabalho docente dos educadores municipais, os quais irão apresentar e repassar o conteúdo

aos alunos.  Espera-se ainda,  que a  avaliação  do impacto  efetivo  na  sociedade deverá ser

realizada continuamente, observando os impactos no curto e no médio prazo.

2.1 DO CONTEÚDO

A  agência  reguladora  promotora  do  projeto  irá,  por  meio  de  sua  própria  equipe

técnica, elaborar o conteúdo técnico e didático a ser repassado a empresa que irá desenvolver

e criar a arte gráfica. O conteúdo a ser desenvolvido passa pela importância da ligação à rede

de água e à rede de esgoto. A explicação técnica deve ser didática e intuitiva, para que de

modo simples,  crianças  e  adolescentes  possam absorver  o  conteúdo  e  difundir  dentro  da

sociedade local a importância de se ligar as redes de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário.

A explicação deverá conter uma breve explicação quanto ao funcionamento do sistema

de abastecimento de água e de um sistema de esgotamento sanitário com foco nos benefícios

que o usuário terá ao se ligar às redes; bem como, quais os malefícios que o usuário causa a

sociedade e a ele próprio, ao não se ligar às redes de água e esgoto.

2.2 DA CRIAÇÃO DA ARTE GRÁFICA

A agência reguladora promotora do projeto irá licitar,  dentro das regras legalmente

estabelecidas, a criação da arte para o folder, cartaz e DVD. O folder deverá ser colorido, com

as seguintes medidas: 49,7x17.5cm, 4x4 cores, Tinta Media 4 Cores em Couche Brilho 115g.

Gravação CTP. Prova de Impressão Digital. Dobra Automática = 3 paralelas.

O cartaz terá a seguinte descrição para fins licitatórios: CARTAZ - Papel Couchê Liso

ou  fosco/  Off-Set/  Reciclato;  Formato:  A4;  150/  240  g/m²;  Impressão:  4/0  Cores;

Acabamento: Refile simples com aplicação de fita dupla face. Já o vídeo deverá ser animado

com tempo mínimo de animação de 4 minutos e tempo máximo de animação de 4 minutos e

30 segundos, colorido, com três personagens, o tio e seus dois sobrinhos, uma menina e um

menino.

Contados da ordem de serviço, o produto final deverá estar concluído, no máximo

após  60  dias  corridos,  possibilitando,  desse  modo,  a  efetivação  do  próximo  passo  a  ser

desenvolvido neste projeto.
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2.3 DA REPRODUÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO

A agência reguladora promotora do projeto de educação ambiental deverá promover

licitação  para  contratar  a  reprodução  do material  gráfico  criado,  respeitando  os  formatos

definidos no tópico 2.2 deste estudo. Deverá ser contratado a reprodução de 4000 cartazes;

300.000  folders  e  2000  DVDs.  A  reprodução  do  material  deverá  ser  licitada  no  mesmo

período em que ocorrer a licitação da criação da arte. Com essa precaução, objetiva-se não

ocorrer atrasos da execução do projeto por motivo de licitação. Em até 60 dias contados da

entrega  do  material  gráfico,  a  empresa  deverá  entregar  na  sede  da  agência  reguladora

promotora do projeto todo o material licitado.

2.4 DA DISTRIBUIÇÃO

A agência reguladora promotora do projeto de educação ambiental irá, considerando

sua estrutura administrativa e operacional, distribuir aos estudantes de 8 a 14 anos nas escolas

dos municípios consorciados o material criado e reproduzido pelas empresas vencedoras dos

certames licitatórios. Assim, em 2 meses, contatos da data de entrega do material na sede da

agência reguladora, ela deverá distribuir os 4000 cartazes; 300.000 folders e 2000 DVDs.

2.5 DA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Por  meio  do  material  encaminhado  a  cada  escola  municipal  de  cada  município

consorciado, as escolas irão promover a utilização do material em sala de aula, vinculando o

conteúdo do material a matéria escolar que mais se coaduna com o tema, considerando as

diversas  faixas  etárias  de  alunos,  podendo  ser  incluso  junto  aos  temas  transversais  que

comtemplam a importante questão do meio ambiente. O folder será distribuído a cada aluno, o

qual poderá levar para discussão do tema em lugares fora do ambiente escolar. O Cartaz será

afixado em lugar visível, buscando relembrar continuamente o material discutido em sala de

aula.  Por  último,  o  DVD deverá  ser  exibido  nas  salas  de  aula,  auxiliando  o  professor  a

estabelecer  uma  discussão  inicial  sobre  o  tema,  provocando  os  alunos  da  rede  pública

municipal de ensino.
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3 TERMO DE REFERÊNCIA

3.1 OBJETO

O termo de  referência  (TR)  tem por  objeto  a  contratação  para  elaboração  de  arte

gráfica, material gráfico a ser entregue nas escolas dos municípios consorciados, referente ao

projeto de educação ambiental que discorre sobre a importância de se ligar a rede de água e a

rede de esgotamento  sanitário,  auxiliando a agência  reguladora  na execução e  difusão do

conhecimento nas escolas.  

3.2 JUSTIFICATIVA

A Agência Reguladora em atenção às suas funções de fiscalizar e regular os serviços

de saneamento básico, observando, ainda, os recorrentes relatos dos titulares e prestadores dos

serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  promove  o  projeto  de

conscientização da sociedade quanto à importância de se ligar à rede de água e à rede de

esgotamento  sanitário.  Neste  interim,  surge  a  necessidade  de  contratação  de  empresa

capacitada  para  elaborar  a  arte  do  material  gráfico  e  audiovisual;  imprimir  os  folders  e

cartazes,  gravar  os  DVD´s;  e  realizar  a  distribuição  deste  material  didático  nas  escolas

municipais dos municípios consorciados.

3.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada deverá criar a arte gráfica dos folders e dos cartazes; criar a arte

audiovisual dos DVD’s. Outro ponto a ser realizado pela empresa contratada é a impressão

dos  cartazes  e  folders  e  gravação  dos  DVD’s.  Ainda,  a  empresa  será  responsável  pela

distribuição do material desenvolvido em cada escola dos municípios consorciados. Ao final

de cada uma destas 3 etapas, será criada a arte, impressão e gravação dos materiais, com a

consequente distribuição destes. Será entregue um relatório final a Agência Reguladora a qual

concordando com a finalização de cada etapa, autorizará assim o início da etapa seguinte.

Segue descrição quantitativa do objeto. 
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Tabela 1: Quantitativos físicos.

Criação da Arte

  Quantidade Descrição

Cartaz 1

Folder 1

49,7x17.5cm, 4x4 cores, Tinta Media 4 Cores
em Couche Brilho 115g. Gravação CTP. Prova
de Impressão Digital. Dobra Automáticao = 3

paralelas.

DVD 1

Material gráfico e audiovisual

  Quantidade Descrição

Cartaz 4000

Folder 300000

49,7x17.5cm, 4x4 cores, Tinta Media 4 Cores
em Couche Brilho 115g. Gravação CTP. Prova
de Impressão Digital. Dobra Automáticao = 3

paralelas.

DVD 2000

Custo de distribuição

  Quantidade Descrição



21

Cartaz

1Folder

DVD

3.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os custos foram estimados com base em valores verificados no mercado, considerado

que  há  disponibilidade  orçamentária  disponível  para  execução  do  Projeto.  Assim,  segue

análise quantitativa dos custos necessários para realização do projeto.

Tabela 2: Quantitativos físicos e financeiros.

Criação da Arte

  Preço unitário Quantidade Total

Cartaz R$ 5.000,00 1 R$  5.000,00

Folder R$ 5.000,00 1 R$  5.000,00

DVD R$ 5.000,00 1 R$  5.000,00

Material gráfico e audiovisual

  Preço unitário Quantidade Total

Cartaz R$ 6,25 4000 R$ 25.000,00

Folder R$  0,08 300000 R$ 22.500,00

DVD R$ 0,60 2000 R$  1.200,00
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Custo de distribuição

  Preço unitário Quantidade Total

Cartaz
R$ 20.000,00 1 R$  20.000,00

3.5 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação considerar

a proposta de menor preço, sendo este o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a

Administração, além da apresentação da proposta de acordo com as especificações técnicas

deste termo de referência;

3.6 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os serviços  serão executados  em local  definido pelo contratado,  de acordo com a

necessidade  de  espaços  e  instalações  necessárias  à  execução  dos  trabalhos,  ficando  a

contratada  obrigada  a  se  fazer  presente  na  Sede  da  Agência  Reguladora,  sempre  que  a

supervisão  dos  trabalhos  considerar  necessário  e  cumprindo  prazo  pré-estabelecido  entre

ambas as partes.

O trabalho deverá ser realizado por toda a equipe de profissionais disponibilizados

pela  contratada,  em  um período  previsto  de  3  (três)  meses,  considerando-se  o  prazo  de

elaboração  e  análise  dos  produtos  e  a  articulação  com os  atores-chave  necessária  para  a

realização dos mesmos. Produto 1: em até 01 (um) mês após assinatura do Termo de Parceria;

Produto 2: em até 02 (dois) meses após assinatura do Termo de Parceria; Produto 3: em até 03

(três) meses após assinatura do Termo de Parceria Produto.

3.8 OBRIGAÇÃO DAS PARTES CONTRATADAS

Executar os serviços descritos conforme o disposto neste Termo de Referência;  Zelar

pela  qualidade  dos  serviços  prestados,  buscando  alcançar  eficiência,  efetividade  e
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economicidade;  Responsabilizar-se  pela  contratação  e  pagamento  do  pessoal  necessário  à

realização das atividades inerentes ao objeto do contrato, inclusive pelos encargos sociais e

trabalhistas decorrentes;   Arcar com as atividades de treinamento e/ou nivelamento da sua

equipe profissional;  Demonstrar que possui a estrutura necessária para a execução do serviço,

em equipamentos, mão-de-obra e espaço físico.  A prestação de contas deverá ser realizada

contendo, no mínimo: I – ofício de encaminhamento pela autoridade competente; II – cópia

do plano de trabalho III – cópia do termo de parceria e dos termos aditivos, se houver, com os

respectivos  comprovantes  de  publicação,  ou  cópia  de  lei  ou  outro  ato  que  autorize  a

transferência do recurso; IV – relatório de execução físico-financeira; V – demonstrativo da

execução  da  receita  e  despesa,  evidenciando  os  recursos  recebidos,  a  contrapartida,  os

rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e

os  saldos  respectivos;  VI  –  relação  dos  pagamentos  efetuados,  com a cópia  dos  cheques

emitidos  ou outros comprovantes de pagamento;  VII – relação de bens móveis e imóveis

adquiridos,  produzidos ou construídos com recursos do convênio; VIII  – extrato da conta

bancária  específica  do  período  de  execução  do  convênio  e  a  correspondente  conciliação

bancária;  IX  –  extrato  de  rendimento  de  aplicação  financeira,  quando  for  o  caso;  X  –

comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pelo concedente, quando

for o caso; XI – cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou

justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal; XII –

cópia da nota de empenho das despesas realizadas, no caso de ente ou órgão público; XIII –

cópia dos comprovantes  das despesas realizadas,  tais  como notas fiscais,  recibos,  guia  de

recolhimento  de  tributo,  folha  de  pagamento,  diárias,  bilhete  de  passagem  ou  outros

documentos  equivalentes,  acompanhados  do  atestado  de  recebimento  dos  materiais  ou  de

execução do serviço; XIV – cópia do comprovante de aplicação da contrapartida do executor

e/ou parceiro, se houver.

3.9 DA CONTRATANTE

Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades por intermédio de um Gestor

nomeado pela Diretoria Geral;  

 Depositar os recursos, na conta específica em nome da CONTRATADA, de acordo

com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho aprovado ou comunicar a
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CONTRATADA,  quando  houver  parecer  desfavorável  à  liberação  do  pagamento,  com o

motivo da atividade não executada ou em desacordo com a descrição contida no contrato.

3.10 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A Comissão  de  recebimento  do  material  definido  neste  Termo de  Referência  será

definida  pela  Diretoria  Geral,  verificando  se  as  solicitações  técnicas  foram  atendidas

conforme definido. A fiscalização da execução do contrato será realizada por comissão de

servidores com conhecimento técnico na área de engenharia sanitária e área jurídica.

3.11 PAGAMENTO

O repasse dos recursos a contratada será realizado em 03 (três) parcelas, mediante a

aprovação  de  cada  etapa  definida  no  item  3.3  deste  Termo  de  Referência.  A  equipe  da

Agência  Reguladora  será  responsável  pelas  áreas  temáticas  propostas  e  deverão  atestar  a

conformidade da execução dos produtos em relação às condições estabelecidas neste Termo

de Referência e concluir pela aprovação dos relatórios de andamento das atividades, ou pela

correção dos documentos, por meio de parecer técnico ou nota técnica. Solicitada a correção

do produto, a contratada deverá entregar a versão corrigida do produto em até 3 (três) dias a

partir da data da solicitação.  

3.11 SANÇÕES

Será definida multa de 10% para o não atendimento dos prazos de entrega definidos

neste Termo de Referência. Ainda, haverá penalidade de 0,5 % ao dia de atraso, contados do

dia  posterior  ao  qual  o  material  deveria  ser  entregue  até  o  dia  em  que  houver  integral

atendimento aos itens deste termo de referência.
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4 CONCLUSÕES, PERSPECTIVAS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Conclui-se que é viável executar um projeto desta magnitude com um custo reduzido e

um impacto significativo quanto à redução da demanda da população ao serviço de saúde e à

elevação das receitas tarifárias dos prestadores de serviço com a inclusão de novos usuários,

havendo, portanto, a redução da tarifa média cobrada de cada unidade consumidora, no médio

prazo, coeteris paribus. Assim, os objetivos específicos deste projeto de educação ambiental

serão  realizados  a  partir  do  momento  em  que  as  residências  se  ligarem  à  rede  de

abastecimento de água e à rede de esgotamento sanitário, quando disponíveis.

Mantem-se a perspectiva de que este projeto possa ser aplicado por outras agências

reguladoras,  não necessariamente apenas nas intermunicipais,  como sugerido neste estudo,

mas  em  todas  as  agências  que  tenham  a  vontade  de  proporcionar  aos  seus  cidadãos

conhecimento suficiente para melhoria da saúde dos usuários, da situação financeira do estado

e da redução da tarifa cobrada do usuário.

Por  último,  porém não  menos  importante,  segue  sugestões  de  projetos  futuros  de

educação ambiental:

1. Projeto que apresente o papel de uma agência reguladora quanto à fiscalização

e regulação da prestação de serviço de saneamento;

2. Projeto em que a agência reguladora capacite  os professores sobre diversos

assuntos  relacionados  ao  saneamento  (regulação,  abastecimento  de  água,

esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos, drenagem urbana)

3. Estudo que avalie o impacto deste projeto ambiental nos municípios em que o

projeto for executado;
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