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REGULAÇÃO 

RIO DE  JANEIRO 
ABRIL A JUNHO 2010 

ANO 3, EDIÇÃO 2 Informativo 
A g ê n c i a  R e g u l a d o r a  d e  E n e r g i a  e  S a n e a m e n t o  B á s i c o   

d o  E s t a d o  d o  R i o  d e  J a n e i r o  
Ouvidoria: 0800 024 90 40  

 Uma comitiva da  Agenersa composta pelo 
Presidente da  Agência,  José  Carlos  dos  Santos 
Araújo, a Conselheira Darcília Aparecida  da Silva 
Leite e  o  regulador  Pedro  Pequeno esteve  em  
Portugal, em visita  técnica  a órgãos do Governo 
português e empresas privadas, para troca de expe-
riências e informações em saneamento básico. 

 Após uma semana de visitas que ocorreram 
entre 24 e 28 de maio  último,  foram  conhecidas 
importantes empresas especializadas em tratamento 
de águas, limpeza urbana e tratamento de resíduos 
sólidos em Lisboa e no entorno da capital portugue-
sa. 

 A   Agenersa  foi  recebida,  também,  pela  
Agência  Portuguesa do Ambiente –  APA  e  pela  
Entidade  Reguladora  dos  Serviços  de  Águas  e 
Resíduos  - ERSAR,  com  a  qual  foi  assinado  o 
Protocolo de Cooperação Técnica. 

 O acordo firmado prevê que ambas as partes 
se comprometem a promover a apoiar ações especí-
ficas  de  troca  de  experiências e  intercâmbio de 
informações e documentação a partir de ações de 
formação e capacitação técnica. 

 Esse Protocolo, cuja duração inicial é de cinco 
anos, podendo ser renovado  auto-
maticamente e em comum acordo 
por períodos sucessivos de um ano, 
vem complementar os dois recentes 
Acordos de  Cooperação Técnica nas 
áreas de saneamento e de gestão de 
resíduos sólidos urbanos firmados 
pelo governo do Estado do Rio e 
Portugal através da Secretária de 
Estado do Ambiente. 

  

Agenersa firma acordo de cooperação técnica 

 com Entidade Reguladora portuguesa 

Assinatura do Protocolo de Cooperação Técnica na ERSAR, em Lisboa 
(fotos acima e abaixo). 

Reunião na Agência Portuguesa do Ambiente—APA 
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REGULAÇÃO 

  Portugal acumulou uma experiência com 
bastante êxito em saneamento, com destaque para a 
gestão de resíduos sólidos, que inclui práticas como 
responsabilidade compartilhada e de pós-consumo, 
reciclagem multimaterial e logística reversa. 

 A equipe da Agenersa teve a oportunidade de 
visitar a Valorsul, empresa responsável pelo trata-
mento e valorização de cerca de 750 mil toneladas de 
resíduos  sólidos urbanos produzidos  por  ano  em 
Lisboa e cidades próximas.  

 Nessa visita, conheceram as instalações do que 
a empresa chama de Sistema de Gestão Integrada 
que reúne a  Central de  Tratamento  de  Resíduos 
Sólidos Urbanos, o Centro de Triagem e Ecocentro, o 
Aterro Sanitário e a Estação de Tratamento de Valori-
zação Orgânica. 

 Em visita ao Simtejo, empresa que presta o 
serviço de recolhimento,  tratamento  e rejeição de 
águas residuais nos Municípios de Amadora, Lisboa, 
Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira e atende 
a uma população de cerca de 1,5 milhões de habitan-
tes, a comitiva  conheceu a Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR), para onde a água residual é 
conduzida, tratada e devolvida ao meio receptor ou 
reutilizada. 

 A captação de águas residuais por tomada de 
tempo seco, sistema adotado pelas concessionárias de 
saneamento reguladas pela Agenersa, também é utili-
zado em Portugal. 

 A Empresa Portuguesa de Águas Livres — Epal, 
a   Empresa  de  Ambiente  de  Cascais — Emac,  a 
Amarsul e a Sociedade Ponto Verde - SPV,  foram ou-
tras empresas de sistema de abastecimento de água, 
limpeza urbana, valorização e tratamento de resíduos 
sólidos, coleta seletiva e reciclagem, respectivamente,  
visitadas pela Agenersa em Portugal. 

Informativo 
Ouvidoria: 0800 024 90 40  

RIO DE  JANEIRO 
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ANO 3, EDIÇÃO 2 

Sistema de Gestão Integrado da Valorsul - incineradora 

Tratamento de Resídous Sólidos Orgânicos na Valorsul 

Estação de Tratamento de Água na Simtejo 
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Grupo Gás Natural investe no setor industrial 

Gás 

As empresas do Grupo Gás Natural no Brasil irão abastecer 31 novas indústrias em 
2010 que juntas irão consumir 104 mil metros cúbicos por ano de gás natural. No  Rio de 
Janeiro, na área de operação da CEG e da CEG RIO, serão  investidos  R$ 8 milhões  na 
construção de 15,7 quilômetros de novas redes para atender 21 novas indústrias.  

Já em São Paulo, área da  Gás  Natural  SPS,  dez  novas  indústrias de  Sorocaba 
passarão a utilizar o gás natural. 

O Grupo Gás Natural iniciou suas atividades no Brasil em 1997, depois de vencer o 
processo de privatização da CEG e CEG RIO. Em São Paulo, a empresa começou a operar 
em 2010, depois de ter adquirido a concessão da região sul de São Paulo. Em 13 anos de 

gestão, as empresas do Grupo mudaram o panorama de 
distribuição de gás no Rio de Janeiro e em Sorocaba 
(SP), realizando mais de R$ 2,6 bilhões de investimentos 
em infraestrutura e projetos de eficiência e de melhoria 
da qualidade do serviço. 

Em 2009, as empresas registraram incremento de 
12.810 novos consumidores, superando a marca de 800 
mil clientes no Rio de Janeiro e  Sorocaba -  mais  da 
metade do total de clientes existentes em todo país. O 
grupo opera uma rede de seis mil quilômetros e está pre-
sente em 50 municípios. 

CEG vai atender mais nove municípios e recuperar rede 
  A CEG  vai  investir  R$ 1 bilhão  para levar gás natural 
canalizado ou comprimido a nove novos municípios do  Rio de 
Janeiro. Em 2010, serão  beneficiadas as  cidades  de  Maricá, 
Saquarema, Mangaratiba, Angra dos Reis, Quissamã, Itatiaia, 
Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Ao todo, serão 44 cidades 
abastecidas em todo o estado até 2013. 

  A Região Serrana também será atendida até o fim deste 
ano, a partir de um gasoduto de 10 km  de  extensão,  a ser 
construído  em  Itatiaia  e  uma  nova base  de  descompressão 
(de  gás  natural  comprimido  -  GNC)  em  Nova  Friburgo.  
Guapimirim também ganhará uma base, mas de compressão, 
que será usada para levar GNC até Teresópolis, onde será insta-
lado um posto de descompressão.  

 A empresa também vai renovar 60 km de rede em  21 
bairros da cidade do Rio neste ano.  
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Gás 

Angra terá posto de GNV ainda em 2010 
 Angra dos Reis vai ter, até o final do ano,  dois postos 
de abastecimento de  GNV (Gás natural Veicular).  Após  a 
implantação da oferta de  GNV,  deve  crescer  o  número de 
veículos movidos por esse combustível na cidade. Em abril 
deste ano, o Detran registrava 1.975 veículos equipados com 
o "kit GNV" e emplacados na cidade. 

 A proposta inicial é atender ao mercado de GNV  de 
Angra com o Gás Natural Comprimido (GNC). Nesta modali-
dade, o combustível é transportado em caminhões em um 
sistema chamado ponto a ponto. A distribuição do  GNC a 
granel é considerada uma alternativa para estimular o desen-
volvimento de novos mercados no país, especialmente em 
locais onde não há infraestrutura de transporte e distribuição.   

 No  sistema ponto a ponto, o mercado é aberto e a 
chegada do GNV a uma cidade não depende da distribuidora 

de gás natural. Nesse sistema, a compressão, o transporte e a comercialização do gás são 
de responsabilidade de empresas autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para 
atuarem no segmento de GNC. Na região, a a Neogas será a parceira da CEG Rio, que indi-
cou Itaguaí como cidade para a construção da base de compressão, ou seja, do posto mãe 
onde o gás poderá ser comprimido e armazenado nas carretas para serem transportados até 
o posto filho, em Angra. 

Governo do Rio se prepara 

 para converter ônibus para gás 
  De olho na preparação para a realização da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas 
em 2016, o Brasil corre contra o tempo para desenvolver projetos de melhora da infraestru-
tura das cidades que irão receber os eventos, especialmente no sistema de transporte públi-
co. Com isso, uma espécie de força-tarefa, que reúne governo  do  Rio  de  Janeiro, CEG, 
Petrobras, MAN, Bosh, Inmetro e Fetranspor, articula a conversão da frota de ônibus da Re-
gião Metropolitana ao gás natural veicular 
(GNV), até as Olimpíadas 2016. 

 O projeto, desenhado pela distribuido-
ra de gás, prevê o  abastecimento  de  80 
garagens de ônibus no Rio, Duque de Caxias 
e Nova Iguaçu para atender a uma frota de 
11.314 veículos.  Se  os  ônibus rodarem 
com 70% de GNV e 30% de óleo diesel, a 
emissão de CO2 será reduzida em 166.200 
toneladas ao ano. 
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Prolagos implanta programa  Água Legal e 

  abre loja para clientes em Tamoios 
 Os clientes da Prolagos moradores de Tamoios, 2º Distrito de Cabo 
Frio,  contam, desde maio passado,  com uma loja de atendimento da 
concessionária perto de casa, localizada na Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Tamoios. A loja, que funcionava apenas aos sábados, passou 
por uma reestruturação que incluiu a reforma das instalações e aquisição 
de novos equipamentos e possibilitou a ampliação do atendimento ao 
público, também, aos dias de semana. 

 Agentes comerciais e equipes operacionais da Prolagos estão à 
disposição da comunidade de Tamoios desde maio passado, trabalhando 
no cadastro de interessados em aderir ao programa Água Legal e, a partir 
daí, viabilizar a instalação de rede de abastecimento legalizada, 
garantindo o consumo de água de qualidade. 

 

Semana do Meio Ambiente comemorada  

com programação cultural na Região dos Lagos 
Na semana em que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Prolagos 

realizou evento cultural e palestras de educação socioambiental para a população da Região dos 
Lagos. 

Nos dias 1° e 2 de junho passado, o programa de educação ambiental da concessionária 
“Saber Faz Bem” marcou presença na semana do meio ambiente “Biodiversidade da Aldeia” realizada 
pelo Horto Escola Artesanal de São Pedro da Aldeia.  Parceira da Escola Artesanal desde 2009, a 
Prolagos apresentou as palestras o “Caminho da Água” e “Saneamento é Vida”, com informações 
sobre o percurso que a água realiza para se tornar potável e chegar às torneiras da população e sobre 
o processo e a importância do tratamento de esgoto.  

Em Búzios, a Prolagos participou do evento Tendas do Conhecimento, organizado pela 
secretaria de Meio Ambiente da cidade, onde foram apresentados trabalhos e iniciativas em prol da 
preservação ambiental realizados por diversas entidades e empresas da região.  

Informativo Ouvidoria: 0800 024 90 40  

RIO DE  JANEIRO 
ABRIL A JUNHO 2010 

Saneamento 
ANO 3, EDIÇÃO 2 

Prolagos capacita universitários em Educação Ambiental  

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação da  Prolagos 

A Prolagos firmou parceria com o projeto “Cidade Limpa”, da Base Aérea Naval de São Pedro 
da Aldeia (BAeNSPA) e sob a articulação da ONG IPEDS (Instituto de Pesquisas e Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável) capacitou univer-
sitários dos cursos de Geografia e Biologia para 
atuarem como multiplicadores em  Educação 
Ambiental, preparando os estudantes para  falar 
de preservação do meio ambiente em sala de 
aula, abordando aspectos ligados à importância 
do saneamento e  da  utilização  racional dos 
recursos hídricos. 

O curso, aconteceu em junho na sede da 
Prolagos e está inserido no programa de Educa-
ção Sócioambiental da Prolagos, Saber Faz Bem.  
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Devolução inédita de ICMS ao usuário 

Águas de Juturnaíba completa 12 anos de concessão 

Informativo Ouvidoria: 0800 024 90 40  

RIO DE  JANEIRO 
ABRIL A JUNHO 2010 

Saneamento 

Araruama, Saquarema e Silva Jardim, na Região dos Lagos, passaram a contar com os ser-
viços da Concessionária Águas de Juturnaíba na distribuição de água, coleta e tratamento de 
esgoto, em 16 de março de 1998. Na época, o índice da população que recebia água tratada 
era de 65%. Em 2009, esse índice alcançou 95%, graças ao investimento na recuperação da 
estação de tratamento de água. Nesses anos, foram construídas cinco estações de trata-
mento de esgoto. O índice atual de cobertura de esgoto é de 60%. 

ANO 3, EDIÇÃO 2 

Imagem  e dados  do site www.aguasdejuturnaíba.com.br 

 O Conselho Diretor da Agenersa decidiu, por unanimidade, em Sessão Regulatória re-
alizada dia 30 de junho passado, na conclusão do processo de Revisão Quinquenal, corrigir a 
tarifa da concessionária Águas de Juturnaíba em cinco parcelas iguais e não cumulativas de 
4,95%, a partir de junho de 2010 até dezembro de 2013, totalizando 24,75% de aumento.  

 Foi decidida, também, a prorrogação, por mais 15 anos, da concessão de abasteci-
mento de água e tratamento de esgoto de Águas de Juturnaíba. 

 A 2a. Revisão Quinquenal de Águas de Juturnaíba prevê também a implantação de um 
programa de educação ambiental pela Concessionária. 

 Estiveram presentes à Sessão, além do Prefeito de Araruama, André Mônica, repre-
sentantes da Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ,  do Consórcio  Intermunicipal 
Lagos São João, da Cedae, da sociedade civil organizada através da Faperj e velejadores de 
clubes de vela que praticam esportes náuticos na Lagoa de Araruama. 

Concluída a 2a. Revisão Quinquenal de Águas de Juturnaíba 

 A Agenersa foi interveniente  na assinatura de um Termo de Operacionalização firma-
do entre a concessionária Águas de Juturnaíba, o Ministério Público do Estado do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro e os Municípios de Araruama, Saquarema e Silva Jardim, em 
09 de março de 2010, para devolução de créditos efetivamente comprovados, relativos ao 
ICMS, cobrados  nas tarifas de fornecimento de água entre abril de 1998 e novembro de 
2004. 

 Ao longo desse período, a Concessionária depositou, mês a mês, os referidos valores  
cobrados a título de ICMS, em Juízo, tendo sido o mesmo atualizado monetariamente con-
forme os índices de atualização judicial. 

 As quantias, depositadas em juízo, serão revertidas em favor dos consumidores do 
fornecimento de água dos três municípios atendidos por Águas de Juturnaíba, por dedução 
dos valores em suas respectivas contas de fornecimento.  
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Agenersa contratra estagiários e apoio administrativo 

Informativo Ouvidoria: 0800 024 90 40  
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AGENERSAAGENERSAAGENERSAAGENERSA    

 A Agenersa efetivou a contratação de 18 estagiários para apoio administrativo através de pro-
cesso licitatório cuja empresa vencedora foi a Fundação Conesul.  

 Dos 18 estudantes, 13 cursam o  ensino médio regular e 5 são alunos do ensino médio profis-
sionalizante nas áreas de informática, administrativa e eletromecânica. 

 A seleção dos candidatos foi através de dinâmica de grupo e entrevista aplicada pela Diretora 
de Recursos Humanos da Agenersa, Cristiane Guimarães, dia  
20 de maio passado, no auditório da Agência. 

  A admissão dos estagiários foi dia 07 de junho último 
e o período de estágio é de seis meses prorrogáveis até dois 
anos. 

 A Agenersa contratou, também,  novo apoio adminis-
trativo para recepção e contínuo, através de processo licita-
tório, com admissão em junho passado, pelo período de um 
ano. 

Gestão 

 O pregão eletrônico 004/2010, para  contratação  de  empresa para locação de duas máquinas 
reprográficas, alcançou uma economia de R$ 15.913,38 que representa  65,20% do valor estimado 
para a contratação que era de R$ 24.405,30. 

 A quinta licitação,  para  contratação de apoio administrativo alcançou a economia de 21,77% 
sobre o valor estimado, totalizando R$ 13.081,32. 

 O certame licitatório para contratação de empresa de administração de estagiários acumulou a 
economia de 86,47% em R$ 24.489,60.  

 O Pregão 008/10, também eletrônico, para locação de 
aparelho de áudio e vídeo em eventos foi contratado com 
34,90% de economia para a Agência. 

 Com esses resultados, a Agenersa parabeniza sua equi-
pe administrativa, em especial a Comissão de Licitação, pela 
economia acumulada de R$ 76.639,60 entre janeiro e junho 
de 2010, ou 27,81% .  

 Para assistir às  licitações pelo site, basta acessar 
http://www.agenersa.rj.gov.br/aovivo.asp. 

Agenersa passa a transmitir as licitações pela internet Agenersa passa a transmitir as licitações pela internet Agenersa passa a transmitir as licitações pela internet Agenersa passa a transmitir as licitações pela internet     

Foto: Ana Schneider 

Foto: Ana Schneider 

Dinâmica de Grupo 

Certame Licitatório 
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A G ÊN C I A  R E G U L ADORA  D E  
E N E R G I A  E  S AN EAM EN TO  

B Á S I C O   
D O  E S T A DO  DO  R I O  D E  J A N E I R O  

Avenida 13 de maio, 23/ 23º Andar 
20031-902    Rio de Janeiro    RJ 

Tel: 21-2332-6469 
Fax:21-2332-6468 

imprensa@agenersa.rj.gov.br 
ouvidoria@agenersa.rj..gov.br 
Call Center     0800 024 90 40  

Boas Vindas :  

Rômulo Leitão Cajueiro  -  Assistente da Câmara Técnica de Saneamento 

Georgia  Marcia T. Barboza da Silva - Assessora do Conselheiro Presidente 

CONTATOS DA AGENERSA:  

Ouvidoria: 0800 024 90 40 

Geral: (21) 2332-6469 

Fax: (21) 2332-6468 

Imprensa: (21) 2332-6478 e (21) 8596-6966 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Administrativo: das 9h às 18h 

Protocolo: das 09h às 12h e das 13h30m às 16h30m 

Call Center: de segunda à sexta, das 08h às 20h  

Informativo 

RIO DE  JANEIRO 
ABRIL A JUNHO 2010 

ANO 3, EDIÇÃO 2 

Visite nosso site: 

www.agenersa.rj.gov.br 

E assista às Sessões 
Regulatórias em transmissão 

simultânea. 

Próxima Sessão: 

 em 21 de julho, às 10h 
http://www.agenersa.rj.gov.br/aovivo.asp 

Conselheiro Presidente: José Carlos dos Santos Araújo 
Conselho Diretor:  Darcília Aparecida da Silva Leite, José Carlos dos Santos Araújo, Maocyr Almeida Fonseca  e  Sérgio Burrowes Raposo 

Secretária Executiva: Cínthia Pitz P. Pinheiro 
O Informativo Agenersa é uma publicação da Assessoria de Relações Institucionais da Agenersa 

Expediente 

Marcos Simonini, advogado e analista de regulação,  trabalha  na 
Procuradoria Geral  da  Agenersa e  recebeu uma  homenagem 
especial do DETRAN. 

Ao renovar sua carteira de habilitação, Simonini foi condecorado 
pelo  Departamento  de  Trânsito  com  Certificado de Condutor 
Exemplar  por  não  ter  cometido  nenhuma  multa ou infração  
durante os  últimos  10 anos  de direção. 

Esse é um exemplo de conduta e cidadania a ser seguido. 

A Agenersa parabeniza seu funcionário. 

Felicitações: 

Aos funcionários admitidos em Concursos Públicos: 

Eduardo Pinto - Especialista de Regulação na  ANP — Agência Nacional  

              de Petróleo 

Liv Queiroz - Delegada da Polícia Civil do Rio de Janeiro 


