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Universalização do saneamento 
básico é desafio em Minas Gerais

U
m dos maiores clamores da po-
pulação brasileira diz respeito a 
melhorias na saúde pública. Uma 

pesquisa nacional, do Instituto Trata Bra-
sil em parceria com o Ibope em 2012, 
mostrou que 6% das pessoas relacionam 
saneamento básico e saúde, e que 13% 
dos brasileiros, mais de 25 milhões de 
indivíduos, ainda não sabiam dizer o que 
é saneamento básico. O termo é defini-
do pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como o controle de todos os fato-
res do meio físico do homem que exer-
cem ou podem exercer efeitos nocivos 
sobre o seu bem-estar físico, mental ou 
social. Ou seja, está diretamente ligado à 
condição de salubridade e, consequente-
mente, à saúde da população.

Para se ter uma ideia de sua im-

portância, no Brasil o saneamento básico 

é um direito assegurado pela Constituição 

Federal. Por aqui, ele é definido pela Lei 

11.445/2007 como o conjunto dos servi-

ços, infraestrutura e instalações operacio-

nais de abastecimento de água, esgota-

mento sanitário, limpeza urbana, drenagem 

urbana, manejos de resíduos sólidos e de 

águas pluviais.

Essa mesma lei diz que o sanea-

mento básico é de responsabilidade dos 

gestores públicos municipais, cabendo ao 

prefeito determinar como os serviços de 

água e esgoto serão feitos na sua cidade, 

assim como cabe a ele assegurar os inves-

timentos necessários.

O presidente-executivo do Instituto 

Trata Brasil, que visa à mobilização dos 

diversos segmentos da sociedade para ga-

rantir a universalização do saneamento no 

país, Édison Carlos, pondera que, além da 

legislação, a população deve exigir melho-

rias no setor. “O engajamento da sociedade 

é fundamental, pois sem as cobranças e 

insistências, os serviços de água e esgoto 

não atingirão a todos. Num momento como 

este, de eleições municipais, é imprescindí-

vel que os candidatos sejam cobrados para 

que o saneamento seja incluído nos seus 

planos de governo”, analisa.

Copasa

 Para Édison Carlos, para que o sa-

neamento seja de fato uma prioridade nas 

gestões, o primeiro passo é o engajamento 

político. “Entendemos que sem um pacto 

da federação e dos estados, as prefeituras 

não conseguirão avançar rapidamente com 

esta infraestrutura, pois o país está repleto 

de municípios sem capacidade técnica e de 

gestão para tocar o saneamento”, avalia.

De acordo com o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

2013) e com o Sistema Estadual de Infor-

mações sobre Saneamento (Seis, 2011), a 

cobertura por sistema de abastecimento de 

água no estado de Minas Gerais alcança 

74,53% dos municípios. Nos Vales do Je-

quitinhonha e Mucuri esse número cai para 

48,61%, e apenas 37,26% na região Nor-

te, indicando mais de 5 milhões de minei-

ros sem esses serviços. Já o tratamento de 

esgotos coletados está em torno de 40%.

A gestão do saneamento pode ser 

executada por diferentes agentes. Pode 

ser operada diretamente por departa-

mentos da administração municipal, por 

autarquias de administração municipal 

indireta, por concessionárias públicas, 

através de lei autorizativa, ou até mesmo 

por empresas privadas.

Em Minas Gerais, num universo de 

853 municípios, a responsável por 634 

concessões de prestação dos serviços 

de abastecimento e 298 referentes à 

esgotamento sanitário é a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (Copasa). 

“No que diz respeito às ações da Copasa 

no campo dos resíduos sólidos, muito 

recentemente foi incluída essa atividade 

no rol de atuação da Companhia, estando 

em andamento alguns estudos técnicos em 

convênio com a Secretaria de Cidades e de 

Integração Regional (Secir), antiga Sedru. 
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A companhia detém uma concessão para 

operação de aterro sanitário, cujo início dos 

serviços se efetivará no segundo semestre 

de 2016”, explica a diretora-presidente da 

instituição Sinara Inácio Meireles.

Sinara ressalta que o principal de-

safio no que diz respeito à infraestrutura 

para prestação dos serviços nos municí-

pios operados pela Copasa concentra-se 

justamente em ações de esgotamento 

sanitário. Mas salienta que a situação 

não é diferente na maioria dos demais 

municípios que possuem sistemas au-

tônomos. “São problemas associados a 

um conjunto de situações, seja o atra-

so nos cronogramas 

de empreendimentos 

para implantação de 

interceptores e esta-

ções de tratamento, 

seja a deficiência na 

cobertura dos sistemas 

implantados, pelo ritmo 

de crescimento urbano, 

demora nos proces-

sos de licenciamento 

ambiental e de desa-

propriações, ou ainda 

pela não conexão das 

ligações domiciliares de 

esgoto na rede pública 

por parte dos moradores, entre outros”, 

exemplifica.

Para a diretora-presidente da Co-

pasa, os desafios para o equacionamento 

dos problemas referentes ao saneamento 

básico em Minas são grandes e é preciso 

enfrentá-los com determinação. “Para 

isto a revisão de processos, a análise crí-

tica e cuidadosa dos projetos, o acompa-

nhamento mais de perto dos problemas, 

a aproximação com as prefeituras, além 

do esforço contínuo para aplicação dos 

recursos de forma otimizada compõem a 

trilha do caminho que estamos percor-

rendo”, afirma.

Planejamento

Desde 2007, a Lei Federal 11.445 

indicava que todas as cidades do país 

deveriam pensar o saneamento de for-

ma planejada, colocando a elaboração 

de um Plano Municipal de Saneamento 

Básico como pré-requisito para acesso 

a recursos do Governo Federal para esta 

área. O primeiro prazo foi fixado para 

2010 e, desde então, já foi prorrogado 

outras duas vezes, para dezembro de 

2015 e, agora, dezembro de 2017.

A secretária-adjunta da Secir, Iza-

bel Chiodi, conta que em 2011, época 

do primeiro adiamento, apenas 13% dos 

municípios haviam concluído seus planos 

e aponta as consequências de ações não 

planejadas. “A maior prejudicada pela falta 

de saneamento é a saúde, com o surgi-

mento de doenças que nos países desen-

volvidos já foram erradicadas. Apesar dos 

vários gargalos enfrentados pelas prefeitu-

ras, que sabemos que existem, é preciso 

destacar que nós não temos a cultura de 

planejar. Isso é um erro. Na emergência, 

diante de um mundo de demandas e coisas 

que não foram feitas, optamos por inves-

tir em ações de curto prazo. Mas tem que 

haver um equilíbrio, é o planejamento que 

nos dá a garantia de sustentabilidade das 

nossas ações”, enfatiza.

Com o intuito de promover a univer-

salização do saneamento básico no estado  

a médio prazo, o governo de Minas anun-

ciou investimentos para a elaboração de 

um Plano Estadual de Saneamento (PESB), 

que vai estabelecer diretrizes e direcionar 

os investimentos em água, esgoto, trata-

mento e destinação final de resíduos só-

lidos e drenagem pluvial. A elaboração do 

PESB será coordenada 

por um grupo de traba-

lho intergovernamental, 

articulado pela Secir e 

com a participação de di-

versas instituições, como 

Copasa, Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas 

(Igam), Fundação João 

Pinheiro, Fundação Esta-

dual do Meio Ambiente, 

entre outros. “Um estudo 

detalhado do panorama 

do saneamento básico 

no estado permitirá o de-

senvolvimento do Plano. 

Vamos apontar caminhos e critérios para 

alocação de recursos, assim como arranjos 

institucionais que permitam sua execução”, 

explica Izabel Chiodi.

Combate à escassez hídrica

De acordo com Sinara, outro gran-

de desafio a ser enfrentado é a escassez 

hídrica em consequência da menor dispo-

nibilidade de água nos mananciais. Fato 

inédito foi verificado a partir de 2013, 

com gradativa queda do volume acu-

mulado nos reservatórios utilizados para 

 “  É preciso determinação 
para enfrentar os problemas 
referentes ao saneamento 
básico em Minas Gerais” .

Sinara Meireles
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abastecimento à população da Região 

Metropoitana de Belo Horizonte (RMBH), 

especialmente em 2014 e 2015, deman-

dando investimentos no último ano para 

adequação na infraestrutura de captação 

de água para o enfrentamento do proble-

ma. “É importante lembrar que a crise hí-

drica afetou praticamente todo o estado 

em 2015 e foram especialmente graves 

os episódios de comprometimento da 

oferta de água decorrente da redução de 

vazão ou mesmo seca total de pontos de 

captação”, afirma.

A crise se fez sentir com especial 

agudeza na RMBH, Jequitinhonha, Norte 

e Noroeste de Minas. Segundo Sinara, 

essas condições impõem a revisão da 

infraestrutura existente para captação 

de água e a elaboração de estudos para 

implementação, ainda que a médio e 

longo prazos, de estruturas que possam 

oferecer maior segurança hídrica para 

abastecimento de água para consumo 

humano. Este estudo está sendo rea-

lizado pelo corpo técnico da Copasa, e 

abrange a região do semiárido mineiro. 

Ele irá contemplar 131 municípios, com 

população total de 2.159.148 habitan-

tes, cuja projeção para 2045 chega a 

2.466.288 habitantes.

Para aquela região, os investimen-

tos preliminarmente dimensionados atin-

gem cifra de bilhões de reais. “Embora 

sejam soluções simplificadas, dada a 

grande extensão física de sua abrangên-

cia, 27% do território mineiro, os inves-

timentos demandados são significativos, 

pois representam dezenas de unidades 

de estações de tratamento de água, mais 

de 1.600 km de redes adutoras de água 

tratada, mais de 4.000 km de redes de 

distribuição, entre outras estruturas”, 

destaca a diretora-presidente.

O estudo propõe avanços para o 

conjunto de municípios da região, con-

siderando também aqueles em que a 

Copasa não é a concessionária. Vale, 

neste aspecto, ressaltar a consideração 

de soluções integradas que podem ou 

não ser compartilhadas pelos municípios 

que prestam diretamente os serviços de 

abastecimento de água. Daí a inserção, 

a partir da concepção técnica, de outros 

órgãos governamentais, como a Secir, 

para estudar os arranjos institucionais 

adequados para a apropriação deste 

produto. “Teremos, de forma inédita, 

uma alternativa tecnicamente estudada 

para o semiárido mineiro que pode ser 

utilizada como elemento para subsidiar a 

captação de recursos e o detalhamento 

dos projetos. Isso poderia inclusive ser 

utilizado pelos municípios que, sozinhos, 

sofrem. não apenas com a falta d´água, 

mas também com a inexistência de ele-

mentos técnicos balizadores para a bus-

ca da implementação das soluções. Todo 

o esforço visa alterar essa situação”, fi-

naliza Sinara.
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Estaçao de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça, em Belo Horizonte


