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Novas façanhas. Evoluir nos define

Será mesmo?????

Uma reflexão sobre o atendimento em esgoto pela CORSAN nas 317

cidades do RS

Capítulo 1:

A CORSAN está aqui na nossa cidade há 50 anos e não temos esgoto!!!! 

Já ouvimos muito isto de Prefeitos, Vereadores e da Imprensa, porém isto é

uma meia verdade!

A Corsan foi fundada em 1965 e começou a operar em 1966 e a partir daí

foram firmados os  Contratos  de  Concessão com os  Municípios  com prazos  de 20 anos

renováveis por mais 20 anos, portanto 40 anos.

Desta forma, quase todos os contratos de concessão vigoraram até a virada do

século, com extinção efetiva de 1996 a 2010.

A  lei  dos  consórcios  públicos  de  2005  e  a  Lei  do  Saneamento  1.445/07

alteraram  profundamente  o  formato  das  concessões,  que  passaram  a  ser  na  forma  de

Contratos de Programa que vigoram atualmente, e determinam a inclusão dos serviços de

esgoto na concessão. 

A grande maioria dos contratos de concessões, que vigoraram até a virada

do  século  (1996  a  2010)  concediam  à  Corsan  somente  o  serviço  de  abastecimento

público de água tratada e não concediam o esgotamento sanitário, como por exemplo

podemos  citar  a  cidade  de  Uruguaiana,  cujo  prefeito  privatista,  mesmo  sabendo  desta

realidade,  teimava  em  discursar  que  a  Corsan  estava  lá  há  50  anos  e  não  tinha

universalizado o esgoto.
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Uruguaiana concedeu o serviço de água em 1968 e o de esgoto somente em

1994.

Não se pode cobrar da Corsan, um serviço que ela não era a concessionária até

a sua contratação por contrato de programa a partir de 2007, ano da promulgação da Lei.

11.445/07. 

Este  fato  somente  pode  ser  referido  por  pessoas  mal  intencionadas  ou

completamente desinformadas, as quais estão se revelando em abundancia.

Desta forma, não se pode mais aceitar nenhuma responsabilidade imputada a

CORSAN em contratos de concessão onde o serviço concedido era somente de água.

O  esgoto  passou  a  ser  responsabilidade  da  Corsan  na  média  dos

contratos de programa apenas a partir de 2007, ou seja, há apenas 14 anos para os primeiros

contratos, e já temos hoje 479.613 economias faturadas em esgoto.

Estes são os dados de abril/2021:

1. Economias faturadas em água =     2.796.486

2. Economias faturadas com esgoto =    479.613

3. Percentual atendido em faturamento = 17,15%

Capítulo 2)

A CORSAN atende 17,15% das economias ligadas então tem 82,85% das economias

com água sem esgoto???

É obvio que não!!!!

A Corsan vem faturando somente as economias ligadas com esgoto nas redes

coletoras do tipo separador absoluto.

A empresa não fatura economias com sistema de tratamento individual (Fossa

e Filtro), com lançamento do efluente nos esgotos pluviais (esgoto misto), e muito menos

sistemas individuais com infiltração no terreno do esgoto tratado.

O  próprio  PLANSAB-  Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico  editado  na

forma de Lei em 2013, considera tratamento adequado dos esgotos o sistema primário de

tratamento com fossas e filtros biológicos, o chamado misto progressivo.
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No RS,  o MPE,  Agergs  e Fepam também aceitam este  tipo de tratamento

desde que as fossas sépticas e os filtros biológicos sejam limpos periodicamente.

A Corsan já estruturou este serviço, chamado SOLUTRAT, e inclusive já fez

um piloto no balneário de Atlântida Sul que forneceu os parâmetros para dimensionamento

do projeto. 

A primeira operação efetiva deste projeto está sendo feita no município de

Entre-Ijuís, único município que foi celebrado termo aditivo, incluindo a solução individual

como implantação do esgotamento sanitário no município.

Com a  terceirização  do  serviço  de  esgotamento  de  fossa  e  filtros,  com o

transporte do lodo até as ETEs da Corsan,  a  médio prazo (até  2033) este  serviço pode

atender até 50% das economias atendidas com água pela Corsan, sem custosas e demoradas

obras a executar.

Os  investimentos  seriam  baixos  pois  o  efluente  líquido  será  tratado  pela

própria  ETE  e  o  lodo  será  desidratado  e  encaminhado  para  aterro  sanitário  ou

aproveitamento em agricultura ou qualquer outro fim licenciado.

Já existem vários projetos de esgoto misto progressivo onde podemos citar,

Osório, Erechim, Santiago, Vacaria, Santa Vitória do Palmar, E nos sistemas municipais de

Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias do Sul, entre outras.

A seguir o entendimento do TCE-Tribunal de Contas do Estado:

Relatório do TCE:

• Pág 40: “Outra evidência da necessidade dos planos de saneamento

deve-se ao fato de que o COSEMA, através da resolução 245/10, que de certa

forma,  flexibiliza  os  padrões  para  lançamento  de  efluentes  a  partir  dos

princípios  da  implantação  gradual  e  progressiva  dos  sistemas  de

esgotamento  sanitário,  condiciona  esta  flexibilização  a  apresentação  dos

planos de saneamento previstos em lei”

• Pág 42: “A edição da resolução 245/10,.......... destaca-se em especial,

seu inciso II do art. 4 que transcreve-se: II – Implantação de interceptores

que conduzam os efluentes à ETE, considerada a sua adequação ao processo
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de  tratamento  adotado  e  à  implantação  gradativa  de  sistema  separador

absoluto.”

“Esta  possibilidade  –  adoção  provisória  do  sistema  de  esgoto  misto,

enquanto  se  busca  a  implantação  do  sistema  separador  –  pode  ter  um

significativo impacto tanto no custo das obras  como na possibilidade de

geração de receita,........”

Vejam a observação do PLANSAB:

Na região SUL do Brasil já em 2008, 83% dos domicílios urbanos eram servidos por

redes  coletoras  ou  fossas  sépticas  para  tratamento  dos  esgotos  sanitários  devendo

chegar em até 97% até 2030 (prazo = 22 anos).

Vejam como o  PLANSAB considera  adequado  o  tratamento  primário  com fossas,

portanto com o SOLUTRAT (limpeza de fossas) chegamos facilmente a mais de 69%
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de atendimento com os atuais 19,05% ligados no separador absoluto mais 50% do

esgoto misto, sem considerar mais nenhum investimento de vulto até 2033. 

Capítulo 3)

Fatos relevantes que não são mostrados:

Publicamente se fala que a Companhia não poderá arcar com as obras, tanto

financeiramente quanto logisticamente, para atender a universalização prevista no Marco

Regulatório de 2020, até o ano de 2033 (ou 2040, se prorrogado, já prevista também esta

possibilidade no Marco Regulatório).

Afirmam eles,  que a Corsan possui apenas 17% de cobertura em esgoto, e

desde o início do atual  governo continua com os mesmos 17% em cobertura de esgoto

sanitário no estado.

A Corsan possui, efetivamente, 17% em cobertura de esgoto, mas são somente

contabilizadas as economias efetivamente ativas, ou seja, ligadas e faturadas e somente nas

redes coletoras de separador absoluto.

Pois é, esse número é apenas o que realmente está ligado e faturado. 

Mas esta informação não é divulgada!

A Corsan tem hoje em abril/2021,  2.796.486 economias faturadas de água,

porém a meta preconizada pelo Marco Regulatório para universalização é de 90% deste

cadastro o que nos leva a uma meta a atingir de 2.516.837 economias ligadas em esgoto:

Vamos aos números então: 

1. Percentual de atendimento em esgoto atual: 

Temos hoje 479.613 economias faturadas com esgoto, que dá o atendimento de

economias  de  esgoto  com relação a  água de 17,15%, porém para  efeito  de

cumprimento  da  legislação  devemos  comparar  este  número com a  meta  de

universalização  que  é  de  2.516.837  economias,  e,  portanto,  o  percentual

corrigido de atendimento hoje é de 19,05 %;

05/11



[

 

2. Ramais factíveis: 

São aquelas ligações onde a rede coletora já foi assentada e a caixa de calçada

está colocada, tudo operacional, aguardando o usuário solicitar a ligação do seu

imóvel. Neste caso a Corsan já fez o seu investimento e só não existe ainda a

ligação efetivada e o faturamento destas economias e, portanto, ainda não estão

contabilizadas entre as economias faturadas. Este número de economias nesta

situação nos dá o percentual de 3,58%;

3. Obras em andamento e em contratação: 

Quantas  caixas  de  calçadas  estão prontas  e  não entregues  ainda para  serem

comercializadas, principalmente, lógico, pelas obras em andamento e ainda não

operacionais?

Quantos contratos de obras estão em execução e quanto isso representa, em um

horizonte curto de tempo (2021, 2022 e 2023), em ramais prediais que estarão

aptos a conectarem os usuários beneficiados?

Em contratos de obras, estão em execução, ou finalizando, ou iniciando, com

término  em  2023,  aproximadamente  135  mil  novas  economias,  o  que

representa um universo de mais 5,36% em atendimento.

4. PPP da Região Metropolitana: 

A Corsan contratou a empresa AEGEA para elevar as 9 cidades da Região

Metropolitana  até  a  meta  de  90%  de  atendimento  em esgoto  em 11  anos,

portanto até 2031dentro do prazo legal determinado no Marco Regulatório.

Esta  empresa  terá  que  acrescentar  às  economias  faturadas  da  Corsan  um

montante  que  chega  a  14,43%  novas  economias  faturadas no  sistema

separador absoluto, nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Guaíba,

Eldorado do Sul, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão.

Vejamos então no quadro  a seguir  o  resumo de  como está  a  situação do

atendimento em esgoto pela Corsan e como ficará esta situação com as novas economias

ligadas e factíveis já encaminhadas a curto prazo:
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O quadro abaixo resume o que foi aqui exposto:

Corsan: atendimento em esgoto até 2033

A Economias Faturadas da Corsan-Água (Abril/21) 2.796.486

B Meta de Universalização (90%) 2.516.837

C Economias Faturadas de Esgoto (Abril/21) 479.613

Investimentos e entregáveis sobre a meta (2.516.837 eco) 

1 Economias faturadas em 2021 19,05%

2 Ramais factíveis (obras já executadas) 3,58%

3 Obras em andamento e em contratação 5,33%

4 PPP região Metropolitana (9 cidades) 14,43%

Somente separador absoluto 42,39%

Sistemas misto e individual SOLUTRAT 50,00%

Total alcançável (Separador + SOLUTRAT) 92,39%

Note-se que consideramos neste cálculo, somente as obras com contrato, não

aquelas que ainda estão por acontecer, o que, convenhamos, ainda têm recursos do PAC

para contratar. 

Será que a Corsan não tem mesmo condições, e, além disso, será que existem

empresas privadas ou públicas que conseguirão dar conta de executar o sistema separador

em todo o país no prazo estipulado no Marco Regulatório? Claro que não, mas também não

podemos simplesmente dizer isso.

E seguindo tal raciocínio, é razoável prever que estas metas se tornarão mais

factíveis  ainda,  sem  a  necessidade  de  privatização,  com  a  implementação  do  Projeto

BNDES para as 41 cidades!!!! 

SOLUTRAT:

Porque dependemos da Suprin para este projeto avançar? 

Porque o Solutrat, serviço que a Corsan implantará de limpeza de sistemas

individuais e disporá em estações de tratamento adequadas, muito bem vista pelos órgãos de

fiscalização e controle, MP, prefeitos, precisa ser regulamentado nas revisões dos PMSB, e

ser objeto de aditivos aos contratos de programa. 
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E quem faz isso? Qual a superintendência responsável por isso? Suprin!!!!!

Mas  a  SUPRIN  parece  focada  unicamente  nos  aditivos  contratuais  que

excluem a cláusula anti-privatização lá existente!!!!

Pois é, se a Suprin não revisar os PMSB e aditivar os contratos de programa

junto aos municípios, como foi feito com Entre-Ijuís como implantar o Solutrat? 

Não há como, pois é um dos requisitos para este serviço.

E olha que o Solutrat é referência em outras companhias de saneamento pelo

país, mas aqui, enquanto não for privatizado, não se fala nisso, e não há proposição em

ajudar a alavancar esse serviço.

Mas  claro,  é  fato,  assim  que  privatizar,  a  universalização  se  dará,  para  a

“nova” Corsan desta forma entregando pronto para o parceiro privado:

 1º) Já irão receber com estes  42,39% de esgoto do sistema separador

pronto e/ou encaminhado;

 2º) O Solutrat será a solução do ente privado, não para a Corsan, aliás a

mesma universalização que aconteceu em Uruguaiana com proliferação do

sistema misto pela Odebrech/BRK;

 3º) A universalização não acontecerá em 2033, somente em 2040, pois

o  ente  privado  representado  pela  ABDIB  já  afirma  publicamente  que  é

inviável essa meta de 2033. Aí pode!!!!!

Capítulo 4)

Então a Corsan não precisa mais investir em esgoto:

Errado,  precisamos  sim  continuar  investindo  em  esgotamento  sanitário

principalmente nos sistemas de separador absoluto.

As  soluções  atendidas  pelo  SOLUTRAT,  tratamento  primário  com esgoto

misto ou com infiltração do efluente tratado no lençol freático não podem ser aplicados em
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regiões  urbanas  cujo  Plano  Diretor  do  Município  permite  edificações  multifamiliares

(Edifícios), onde somente o sistema separador absoluto pode atender.

Da mesma forma, na região do litoral o sistema misto não funciona, pela falta

das redes pluviais e o alto nível do lençol freático, logo nestes casos e nas zonas de edifícios

somente o sistema separador absoluto pode atender a coleta dos esgotos domésticos.

A  própria  definição  do  PLANSAB,  admitindo  o  misto  progressivo  nos

direciona para fazer investimentos permanentes nas redes de coleta de esgotos sanitários,

que deverão acompanhar o crescimento vegetativo das cidades.

Não pode ser a Corsan a responsável por truncar o desenvolvimento urbano dos municípios

estando sempre adequando os nossos investimentos aos Planos Municipais de Saneamento e

aos PDDU das cidades. 

Capítulo 5)

O cumprimento da meta do Marco Regulatório:

Contrariando  o  discurso  do  Governador,  a  Corsan  está  muito  apta  sim  a

cumprir a meta legal do Marco Regulatório, mesmo esta meta provisória de 2033, pelos

“entregáveis” descritos neste documento, pois tanto pelos itens que já estão em andamento,

itens 1,2,3 e 4, quanto pelo SOLUTRAT que é aderente ao preconizado no PLANSAB,

basta a vontade política de realizar.

Para tanto temos que mudar de atitude!!!!

Não  parece  ser  o  que  está  acontecendo,  pois,  a  SUPRIN  está  focada

unicamente  em  convencer  Prefeitos  a  assinar  aditivos  suprimindo  a  cláusula  anti-

privatização  dos  contratos  de  programa  do  que  formular  aditivos  para  implantar  o

SOLUTRAT, já que Entre-Ijuis é a única cidade com o aditivo formalizado e com o projeto

em operação.

A Corsan já contratou por dispensa de licitação, um volume muito maior de

contratos e valores alocados para serviços de assessorias jurídicas e consultorias financeiras

para subsidiar a privatização do que para Projetos de Engenharia, aliás somente no 3º ano da
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gestão (2021) a Corsan contratou a primeira empresa consultora para fazer os Projetos de

Engenharia.

Como fazer investimento em obras, se não temos projetos de Engenharia?

Como buscar financiamentos, mesmo tendo lastro financeiro para isto, se não

temos projetos de Engenharia para apresentar ao agente financiador?

Senhores,  isso  é  o  que  está  acontecendo,  e  se  colocarmos  novos

financiamentos que a Corsan já provou que tem capacidade de assumir a universalização

fica ainda mais fácil de ser alcançada basta o governo não atrapalhar!

Mentira quando dizem, a todos, inclusive aos deputados que o atendimento é

de  17,15%,  sem perspectiva  de  atingir  a  meta  do  Marco  Regulatório,  por  ser  empresa

pública, porém a realidade é que o potencial já encaminhado em curto prazo e com a PPP da

Região Metropolitana, totalizando os 42,39% de atendimento.

Os outros 50% podem tranquilamente serem atendidos pelo SOLUTRAT e aí

já chegamos a 92% sem recorrer a Novas Façanhas!

Capítulo 6)

Desperdício do dinheiro Público:

Esta gestão desembarcou na Corsan com a meta de concluir o projeto das PPP

da Região Metropolitana, e ampliar o modelo para 5 regiões do Estado.

Logo em seguida ampliou o discurso para abertura de capital com a venda de até 49%, com

a desculpa de capitalizar a empresa!

Aí de surpresa, mudou todo este discurso pela privatização da empresa com a

desculpa  furada  de  que  a  empresa  não  conseguiria  cumprir  as  metas  do  Novo  Marco

Regulatório.

Claro que esta conclusão não foi discutida internamente e a conclusão veio de

fora, talvez de uma das consultorias escolhidas e contratada sem licitação pala presidência

da Corsan.

Vejam um exemplo:
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A Corsan contratou,  sem licitação,  o BNDES para fazer a modelagem das

novas PPP de esgoto para 41 municípios nas mais diversas regiões do Estado (5 regiões).

Este contrato foi anunciado no relatório da Administração de 2020 e se encontra no Site do

BNDES.  Os  municípios  abrangidos  pela  concessão  seriam  Bento  Gonçalves,  Canela,

Gramado, Carlos Barbosa, Farroupilha, Garibaldi, Flores da Cunha, Nova Petrópolis, São

Francisco  de  Paula,  Santa  Maria,  Cachoeira  do  Sul,  Campo  Bom  ,  Capão  da  Canoa,

Carazinho , Charqueadas, Erechim , Estrela , Lajeado, Imbé, Montenegro, Nova Santa Rita,

Osório, Passo Fundo, Marau, Santa Cruz do Sul,  Santo Antônio da Patrulha, Sapiranga,

Torres, Tramandaí, Vacaria, Venâncio Aires, Xangri-lá, Arroio do Sal, Balneário Pinhal,

Cidreira, Dois Irmãos, Estancia Velha, Portão, Rio Pardo, Taquara e Taquari.

Pelo princípio da transparência e publicidade é necessário que a Presidência da

Corsan divulgue o resultado de tais estudos, primeiro para justificar esta contratação de R$

14  milhões  sem  licitação  e  em  segundo  lugar,  para  que  se  possa  mensurar  a  efetiva

universalização do atendimento em esgoto com este projeto, o qual pode estar apontando

para  a  total  DESNECESSIDADE  de  privatização  da  Corsan  para  alcançar  os  prazos

previstos na legislação federal.

Será  que  este  projeto  foi  pago  e  engavetado  pela  Presidência  da  Corsan,

porque o resultado não estaria lhe interessando?

Claro que novas PPP não combinam, com privatização, ou é um ou outro, os

dois juntos não dão!!!!!!!

Este e outros fatos são os objetos de contestação interna das Associações e

Sindicatos que reclamam, com razão, da completa falta de transparência desta gestão.

Realmente este lema escolhido pela atual gestão de “evoluir nos define”

não reflete a forma de trabalho dos funcionários da Corsan ao longo destes 55 anos,

pelo menos evoluir desta forma, definitivamente NÃO!!!!!
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