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Como as Comissões Permanentes e  Comissões Especiais,  os Grupos de Tra-
balho são espaços para discutir assuntos relevantes para as profissões da área 
tecnológica e para a sociedade e merecem todo o incentivo para que isso se dê 
na prática. A Vértice Técnica está aí para isso.

Lembro que, além do GT Saneamento, o Crea-MG possui outros seis Grupos 
de Trabalho: GT Integração da Segurança do Trabalho na Prevenção e Combate a 
Incêndio; GT Engenharia Pública, GT Agrotóxico; GT Fiscalização de Barragens; 
GT Lítio – Extração e Industrialização; GT Obras Públicas e Engenharia de Custos.  

Aos seus membros, e a todos os profissionais do Sistema Confea/Crea e Mú-
tua, antecipo que a partir de setembro estará aberto o prazo para o recebimento 
de novos artigos, para a próxima edição, que não será temática, com publicação 
prevista para o início de 2022.

Editorial
A retomada da Revista Vértice Técnica é mais uma boa notícia no rol de 

incentivos da atual gestão do Crea-MG na difusão de ideias e opiniões 
por parte dos profissionais, em prol do desenvolvimento científico, eco-
nômico e social. Trata-se de um espaço democrático e aberto, para o 

qual desde já convido a todos para fazer parte com suas publicações.

Proposta e incentivada pelo Grupo de Trabalho (GT) de Saneamento, a pre-
sente Revista Vértice Técnica Saneamento é mais uma demonstração de que a 
pluralidade de ideias sempre encontrará espaço no Crea-MG. 

Como importantes ramos da ciência em prol do bem-estar de todos, a 
engenharia, a agronomia e as geociências precisam expor o que têm de 
melhor e de inovador para o conjunto da sociedade. Como esse acervo de 
ideias é vasto, tenho certeza que a Revista Vértice Técnica veio para ficar.

Engenheiro civil Lucio Fernando Borges
Presidente do Crea-MG
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A primeira edição da Revista Vértice do Crea-MG, do último tri-
mestre de 2009, fez uma reportagem especial sobre sanea-
mento. Na época, o Plansab estava em processo de elabora-
ção e o setor passava por uma fase de otimismo, em função 

da então recém-aprovada Lei Federal 11.445 de 2007, conhecida como 
marco legal do saneamento básico. Infelizmente, ainda que se reconheça a extrema importância da pro-
mulgação dessa lei, além de alguns avanços desde a sua aprovação, estes caminham em ritmo muito lento 
diante do atraso dessa política pública.

Agora, em 2021, a Revista Vértice Técnica volta ao tema. A aprovação da Lei Federal 14.026 de 2020, co-
mumente chamada de novo marco do saneamento, uma vez que atualizou a Lei 11.445 de 2007, vem provo-
cando muitas discussões. As mudanças promovidas pela lei suscitam polêmica, com questões que merecem 
uma reflexão mais maturada, diferente da pressa e da superficialidade que permeou o processo de discussão 
sobre a mudança da legislação. A modificação feita parte da visão de que o saneamento é tão atrasado no 
Brasil porque a prestação dos serviços é majoritariamente pública. E, em um contexto mais amplo de vilani-
zação do que é público, essa hipótese virou o cerne do diagnóstico sobre o setor, o que acaba prejudicando 
a compreensão sobre os reais gargalos do saneamento. Nem o poder público, nem a iniciativa privada de-
vem ser preteridos, ambos são essenciais para o desenvolvimento do setor. É importante destacar que os 
problemas do saneamento estão muito além da modalidade da prestação dos serviços. Envolvem questões 
de planejamento, regulação, definição e estruturação de financiamento que permitam fontes estáveis que 
assegurem a sustentabilidade da prestação dos serviços aliada à capacidade de pagamento da população. 

Um dos poucos, talvez o único, ponto em comum entre o otimismo de 2009 e o de 2021 é a crença de 
que apenas a mudança na lei será capaz de induzir uma transformação e levar à universalização. Esta só 
ocorrerá quando a política de saneamento se tornar, de fato, prioridade na agenda dos gestores públicos dos 
diferentes níveis e da sociedade como um todo. 

Para contribuir nesse debate tão importante e com a tentativa de colocar o saneamento na 
prioridade da agenda pública, o Crea-MG promoveu a criação de um Grupo de Trabalho de 
Saneamento. O GT é composto por profissionais de diversos locais do estado de Minas Gerais, 
com atuações também diversificadas, o que enriquece bastante o trabalho.

O papel da engenharia e das profissões da área tecnológica é crucial para o desenvolvimento do sanea-
mento. Segundo estimativas do Plansab, serão necessários aproximadamente 44 bilhões de investimentos 
em saneamento em Minas Gerais para universalizar os serviços até 2033, sendo 14,1 bilhões em água, 22,9 
bilhões em esgoto, 2,4 bilhões em resíduos e 4,5 bilhões em drenagem urbana. Além dos recursos financei-
ros, a qualificação de toda a cadeia do setor é central para o bom desempenho do planejamento, da gestão, 
da execução e da operação dos serviços de saneamento.

O GT Saneamento atua desde fevereiro de 2021 e já promoveu encontros, discussões, e tem trabalhado 
com a elaboração de materiais e subsídios técnicos, de forma a qualificar tanto o poder público, com foco 
especial nos municípios, como os profissionais e empresas. 

Esta edição da Revista Vértice Técnica é um dos produtos do GT e traz entrevistas com especialistas e 
gestores, além de uma série de artigos, alguns deles frutos de contribuição dos autores em reuniões do Gru-
po de Trabalho.

Desejamos boa leitura!

Ao Leitor

Engenheiro civil Vitor de Carvalho Queiroz 
Coordenador do GT Saneamento do Crea-MG
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A Revista Vértice Técnica é uma publicação do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais • Presidente - Engenheiro 
Civil Lucio Fernando Borges • Diretoria 2021: Vice-Presidente - Enge-
nheiro Mecânico Edilio Ramos Veloso • Diretor Administrativo e Finan-
ceiro - Engenheiro Civil Paulo Luiz Galvão Alves • Diretor de Relações 
Institucionais - Engenheiro Civil Álvaro Eduardo Goulart • Diretora de 
Atendimento e Acervo - Engenheira Agrônoma Camila Karen Reis Bar-
bosa • Diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia - Engenheiro de 
Produção Eber Luiz Padrão França • Diretor Técnico e de Fiscalização 
- Engenheiro Civil Edilson Luiz da Silva Mota • Diretor de Recursos Hu-

manos - Engenheiro Eletricista Gilmar Pereira Narciso • Chefe de gabinete: Engenheiro Civil Marcos Gervásio • Gerente 
do Departamento de Comunicação e  Relações com Colégios - Engenheiro Civil Jean Marcus Ribeiro • Gerente de 
Divisão de Comunicação e Publicidade - debi sarmento.

CONSELHO EDITORIAL DA EDIÇÃO / SETEMBRO 2021
Grupo de Trabalho Saneamento (PL/MG 021/2021): Engenheiro Civil Vitor Carvalho Queiroz – (Coordenador) • Enge-
nheiro Civil João Luiz Magalhães Teixeira (Coordenador-adjunto) • Engenheiro Civil Marcos Miguel Temponi Godinho 
• Engenheiro Operações Eletrotécnica Miguel Angelo dos Santos Sá • Engenheira Civil Maria Angélica Arantes de 
Aguiar Abreu • Engenheiro Civil Alexandre Humberto Caramatti Manata (convidado) • Engenheiro Civil Guilherme Au-
gusto Guimarães Oliveira (convidado) • Geógrafo Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso (convidado) • Engenheiro Civil 
Wesley Bambirra Rodrigues (convidado) • Engenheiro Químico Arnaldo Terra Gontijo (convidado) • Engenheiro Civil 
Alex Moura de Souza Aguiar (convidado) • Geógrafo Rodrigo Aparecido Lopes.

REVISTA VÉRTICE TÉCNICA: NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO
Jornalista responsável: debi sarmento (MG-06801-JP) • Redação: Adriana von Krüger e Almir Moura • Colaboração: Sabrina 
Rodrigues e Hellen Costa• Revisão: Adriana von Krüger e Kelly Barbosa • Projeto gráfico e diagramação: Luciano Bicalho  

FOTO DA CAPA
Fotógrafo: Rogério França Pinto
A foto compõe o acervo do Programa Drenurbs-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura-Prefeitura de 
Belo Horizonte.

Parque Nossa Senhora da Piedade, inaugurado em junho de 2008, no bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte. A obra 
faz parte do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte, chamado Drenurbs. Antes do parque, os terrenos 
que rodeavam as nascentes eram utilizados como depósitos de lixo e o Córrego Nossa Senhora da Piedade recebia lança-
mentos de esgotos. Hoje, a área de 58 mil metros quadrados é exemplo de experiência  bem sucedida de recuperação de 
cursos d’água e de melhoria da qualidade de vida, se configurando como um empreendimento que ainda contribuiu para 
a redução do risco de inundações, além de cumprir o papel de recuperação e de preservação ambiental, viabilizando ao 
mesmo tempo, uma área de lazer que contribuiu para a qualificação do bairro no qual está instalado.

Os artigos foram encaminhados pelos autores e são de sua inteira responsabilidade.

O conteúdo desta revista está disponível no site do Crea-MG
https://bit.ly/verticetecnica03
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Expediente

Pode e deve ser reproduzido!  
Você pode compartilhar e adaptar o presente trabalho, desde que citada a fonte, dando 

o devido crédito aos autores, conforme os termos da licença:



LINHA DO TEMPO DO 
SANEAMENTO BÁSICO NO 
BRASIL

LER E NAVEGAR 112

19

Í N D I C E

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Presidente-Diretor da Copasa

6

10

O SUCESSO DO SANEAMENTO BRASILEIRO E SEU 
PONTO MAIS NEVRÁLGICO: A GESTÃO PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO E 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
MINAS GERAIS: PROCESSO DE ELABORAÇÃO E O 
SEU PAPEL NA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO

USO DO GPR PARA MAPEAMENTO DE 
TUBULAÇÕES DE ÁGUA EM VIAS URBANAS

ESTUDO DE CASO: ATUAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
NA FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

GALPÕES DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORES 
EM MG: PANORAMA GERAL E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

AUSTERIDADE, FINANCEIRIZAÇÃO E SANEAMENTO:  
A FALTA DO BÁSICO EM MAIS UMA NOVA RODADA DE PROMESSAS

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG - UM ESTUDO DE CASO

A ECONOMIA AMBIENTAL PROPORCIONADA, ATRAVÉS 
DA RECICLAGEM, PELA ASSOCIAÇÃO MONTES 
CLAROS DE CATADORES DE RECICLÁVEIS – MONTESUL

Entrevista

Artigos
24

28

40

52

64

75

92

99

105

O que
especialistaspensam os



LINHA DO  
TEMPO DO  

SANEAMENTO  
BÁSICO  

NO BRASIL

15
30

1637
1644

15
61

Com a formação das primeiras vilas e 
cidades, o saneamento básico torna-se 
uma necessidade. A maioria das ações 
era feita por famílias e indivíduos. O 
abastecimento dependia da coleta 
em bicas e fontes. São observadas 
drenagens de terrenos e, em algumas 
cidades, instalação de chafarizes. 

BICAS, 
FONTES E 
CHAFARIZES

Data desta época a escavação 
do 1º poço para abastecer o 
Rio de Janeiro, pedido pelo 

militar Estácio de Sá.

Um dos cartões postais do Rio de Janeiro, a obra 
é considerada a de maior porte empreendida no 

Brasil durante o período colonial. Os estudos para 
o primeiro sistema de abastecimento de água 

do país começaram mais de cem anos antes. As 
obras do aqueduto foram iniciadas em 1620.

PRIMEIRO POÇO

ARCOS DA LAPA

CONTINUA...

Realização das mais antigas obras 
de saneamento no Brasil, durante a 
permanência de Maurício de Nassau, 
no período da ocupação holandesa 
no Nordeste, mediante construção de 
canais diques e aterros na cidade de 
Recife, capital holandesa na América.

Construção de vários 
chafarizes em Ouro Preto.

OCUPAÇÃO 
HOLANDESA

CHAFARIZES
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Criação da primeira forma de 
organização sanitária no Brasil, criado 
por D. João VI que, após algumas 
modificações, passou a corresponder ao 
cargo de Diretor-Geral de Saúde Pública.

O primeiro presidente do Crea 4a. Região, 
que deu origem ao Crea-MG, foi discípulo de 
Saturnino de Brito e deu continuidade aos 
estudos sanitaristas de seu mestre. E, até 
hoje, os princípios sanitaristas permanecem 
como pilares da construção de Belo 
Horizonte, capital do estado.

ORGANIZAÇÃO 
SANITÁRIA

LOURENÇO 
BAETA 
NEVES

SANEAMENTO 
NOS MUNICÍPIOS

Neste período, o engenheiro Saturnino de Brito, 
atuou no setor de saneamento no Brasil. Ele 

teve uma participação notável na discussão e 
adaptação do projeto urbanístico de Aarão Reis 
para a cidade de Belo Horizonte. Questionando 
a ausência de um traçado sanitário que levasse 

em conta os cursos d’água da região, propôs 
algumas modificações no projeto original, 

tornando-o mais coerente e condizente com 
a realidade. O engenheiro também atuou em 
outros estados, como São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Paraíba, Pará e Pernambuco.

SATURNINO DE BRITO

CONTINUA...

1893
1929

1950
1970

O período corresponde ao início da 
industrialização e é marcado pelo surgimento 

de órgãos ou empresas municipais 
de saneamento básico. Até então, os 

investimentos em saneamento vinham 
apenas de recursos dos orçamentos gerais, 

complementados com empréstimos externos.

BANCO NACIONAL 
DE HABITAÇÃO
A criação do Banco Nacional de Habitação 
(BNH) financiava empreendimentos imobiliários 
e foi a principal instituição federal de 
desenvolvimento urbano. Um de seus objetivos 
era promover e financiar a expansão dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. O órgão foi extinto em 1986.
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Criação do Plano Nacional de Saneamento 
(Planasa), em que o Banco Nacional de 

Habitação (BNH) era o principal investidor e tinha 
objetivo de tornar possível a universalização 

do acesso à água e ao esgoto que atendesse a 
população urbana. Foi extinto junto com o BNH.

PLANASA

Criação do Programa de Modernização 
do Setor de Saneamento (PMSS), visando 
mais eficiência e aumento da capacidade 
de financiamento da prestação de serviço.

PROGRAMA DE 
MODERNIZAÇÃO 
DO SETOR

Criação do Sistema Nacional de 
Informação sobre Saneamento (SNIS) 

é maior e o mais importante sistema de 
informação sobre saneamento do país. 
A base de dados contém informações 

e indicadores sobre a prestação de 
serviços de água e esgotos, manejo de 
resíduos sólidos urbanos, e drenagem 
e manejo das águas pluviais urbanas.

SISTEMA 
NACIONAL DE 
INFORMAÇÃO 
SOBRE 
SANEAME

ANA
A Agência Nacional de Águas (ANA) 
foi criada em 2000 com o intuito de 
implementar e coordenar a gestão 
compartilhada e integrada dos recursos 
hídricos. Em julho de 2020, foi 
renomeada e passou a se chamar Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico 
incorporando a atribuição de regular o 
setor.

CONTINUA...
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Criação do Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab) 

com estabelecimento de metas 
progressivas até 2033 para 

abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo e 
manejo de resíduos sólidos, drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas.

LEI 
NACIONAL DO 
SANEAMENTO 

BÁSICO

FIM

A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, instituída 
pela Lei 12.305/2010, tem 
como objetivo principal 
o gerenciamento dos 
resíduos sólidos no Brasil.

Sanção da Lei 14.026/2020, conhecida 
como Novo Marco Legal do Saneamento, 
que acrescentou e renovou as metas 
estabelecidas pela Lei 11.445/2007. Uma 
delas é estabelecer a universalização do 
acesso ao saneamento básico até 2033.

Sanção da Lei Federal 11.445/2007, 
considerada um marco regulatório para 

o setor. Estabelece as diretrizes, normas 
e políticas no âmbito nacional sobre a 

universalização do acesso ao saneamento 
básico e a efetiva prestação do serviço.

POLÍTICA 
NACIONAL 
DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

NOVO MARCO LEGAL 
DO SANEAMENTO 

PLANSAB
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O que
especialistaspensam os

Após um ano de sua 
vigência, ainda há 
questões em aberto e 
muitos desafios. Por 
isso, a Revista Vértice 
Técnica convidou 
especialistas de setores 
diversos da sociedade 
– agência regulatória, 

entidade da área profissional e organização 
não governamental. O diretor-geral da Agência 
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água 
e de Esgotamento Sanitário do Estado de 
Minas Gerais (Arsae-MG), Antônio Claret de 
Oliveira Júnior; a presidente da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
Seção Minas Gerais (Abes-MG), Flávia Mourão Parreira 
do Amaral; e o coordenador-geral do Observatório 
Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas), 
Marcos Helano Fernandes Montenegro, analisaram as 
atualizações realizadas na legislação, os desafios e o 
cenário atual. 

As questões foram respondidas por e-mail e a síntese 
pode ser conferida a seguir. 

ALCANÇAR A 
UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 

2033, GARANTINDO QUE 
99% DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA TENHAM 

ACESSO À ÁGUA 
POTÁVEL E 90% AO 

TRATAMENTO E À 
COLETA DE ESGOTO É 

A META ESTABELECIDA 
PELO MARCO LEGAL DO 
SANEAMENTO BÁSICO, 
ATUALIZADO PELA LEI 

14.026, DE 15 DE JULHO 
DE 2020.
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CONHEÇA ASinstituições
ARSAE-MG
Assim como todas as agências 
reguladoras, a Arsae-MG pos-
sui um papel fundamental no 
que diz respeito à garantia da 
qualidade dos serviços presta-
dos, no acompanhamento dos 
investimentos necessários para 
o cumprimento das novas metas 
e na fiscalização operacional e 
econômica da prestação do ser-
viço. Além disso, cabe à Agên-
cia participar do desdobramen-
to das normas de referência a 
serem estabelecidas pela Agên-
cia Nacional de Águas e Sane-
amento Básico (ANA) para a 
esfera local. Já para o primeiro 
semestre de 2022, a Arsae-MG, 
que atua em mais de 640 mu-
nicípios mineiros, terá papel im-
portantíssimo na avaliação da 
capacidade financeira dos pres-
tadores em cumprirem as metas 
estabelecidas pelo novo marco 
legal do saneamento.

ABES-MG
Com 55 anos de história, é a 
mais ampla entidade brasileira 
do setor de saneamento am-
biental e tem como missão con-
tribuir para o desenvolvimen-
to do saneamento ambiental e 
promover atividades técnico-
-científicas, político-institucio-
nais e de gestão para melhoria 
da saúde e da qualidade de vida 
das pessoas. Participou das dis-
cussões que culminaram com a 
aprovação da Lei 14.026/2020 
e se esforçou para que a lei con-
templasse um processo de tran-
sição que pudesse ser absorvi-
do pelos estados e municípios. 
Embora a lei não contemple o 
que foi defendido pela institui-
ção, a Abes-MG mantém firme 
o propósito de contribuir para a 
viabilização da universalização 
dos serviços, mesmo com os 
embaraços trazidos pela lei.

ONDAS
O Observatório Nacional dos 
Direitos à Água e ao Sanea-
mento (Ondas), fundado em 
2019, acompanha e assessora 
os movimentos popular e sin-
dical acerca das mudanças do 
marco legal do saneamento. 
Um dos objetivos é desmisti-
ficar a afirmação falsa de que 
as alterações trazidas pela Lei 
14.026/2020 vieram no sentido 
de encaminhar a universaliza-
ção do atendimento. Por isso, o 
Ondas tem reunido informações 
sobre os desdobramentos nos 
estados, em particular, no que 
diz respeito às iniciativas de re-
gionalização e de privatização 
por meio de concessões. O qua-
dro atual, onde o lucro é o ob-
jetivo preponderante, desnuda 
as contradições entre o sanea-
mento como negócio e a priori-
dade de atendimento das popu-
lações vulneráveis como aponta 
o marco dos direitos humanos.
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Engenheiro civil e mestre 
em engenharia pela Escola 
Politécnica da USP. É regulador 
de serviços públicos da Agência 
Reguladora de Águas, Energia 
e Saneamento do Distrito 
Federal (Adasa) e membro 
do Conselho de Saneamento 
Básico do Distrito Federal. 
Integrou a equipe que instalou 
o Ministério das Cidades 
como diretor da Secretaria 
Nacional de Saneamento. Foi 
diretor do Serviço Municipal de 
Saneamento Ambiental de Santo 
André-SP (Semasa) e presidente 
nacional da Associação 
Nacional dos Serviços 
Municipais de Saneamento 
(Assemae). Foi presidente da 
Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal 
(Caesb) e administrador regional 
de Ceilândia em 1998. É 
diretor nacional da Associação 
Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (Abes) 
e o atual coordenador-geral 
do Observatório Nacional 
dos Direitos à Água e ao 
Saneamento (Ondas).

CONHEÇA   OSespecialistas

É graduado em Direito com 
especialização em Gestão 
Empresarial, Administração e 
Negócios e em Direito Tributário. 
Atualmente é diretor-geral da 
Agência Reguladora dos Serviços 
de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário de Minas 
Gerais (Arsae-MG) e professor 
de pós-graduação na PUC-Minas. 
Foi subsecretário de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável na Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Minas Gerais; 
procurador-geral na Câmara 
Municipal de Ribeirão das Neves; 
gerente financeiro e jurídico na 
Ecocarb; analista ambiental na 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
do Estado de Minas Gerais; 
presidente do Conselho Jovem da 
Federação das Indústrias de Minas 
Gerais; presidente de Comissão 
Especial da OAB-MG; conselheiro 
titular por Minas Gerais na 
Confederação Nacional de Jovens 
empresários e membro titular do 
Gabinete de Crise do Governo do 
Estado de Minas Gerais – Decreto 
23/2019 (tragédia B1 da Vale).

Engenheira civil com 
especialização em 
Engenharia Sanitária, 
servidora efetiva da 
Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte 
onde já exerceu, entre 
outros, os cargos de 
secretária municipal 
adjunta de Atividades 
Urbanas, secretária 
municipal de Meio 
Ambiente e secretária de 
Administração Regional 
Venda Nova. Foi também 
diretora-geral da Agência 
de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (ARMBH), 
de 2015 a 2018, autarquia 
estadual. É presidente 
da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Abes-MG) 
e primeira secretária da 
Diretoria Executiva do 
Sindicato dos Engenheiros 
no Estado de Minas Gerais 
(Senge-MG). 

ANTÔNIO 
CLARET DE 
OLIVEIRA JÚNIOR 

FLÁVIA MOURÃO 
PARREIRA DO 
AMARAL

MARCOS HELANO 
FERNANDES 
MONTENEGRO



13 Í N D I C E

ATUALIZAÇÃO DA 
LEI DOSaneamento Básico

Os desafios da universalização dos serviços de saneamento não são 
novos, mas foram explicitados no processo de discussão das altera-
ções do marco legal. A nova lei não reconhece os avanços obtidos nas 

últimas décadas, não trouxe novidades em relação à qualidade dos serviços, mas 
impõe um modelo de prestação de serviços que privilegia a atuação das empre-
sas privadas e restringe as empresas públicas. Não reconhece as consequências 
da falta de investimentos públicos significativos, nos últimos anos, e considera o 
saneamento básico uma atividade de interesse para o mercado em detrimento de 
considerá-lo como um direito. 

Penso que os recursos públicos que estão sendo oferecidos pelo Governo Federal 
ao setor privado para a participação nos leilões poderiam ser mais bem utilizados se 
destinados também às companhias estaduais, mesmo as de capital aberto, como é 
o caso da Copasa, para a expansão física e qualitativa dos serviços, com adequada 
política tarifária, especialmente para aquelas regiões mais empobrecidas, como é o 
caso das áreas ao norte de Minas. Com certeza, isso seria mais condizente ao inte-
resse público para a universalização dos serviços.

FLÁVIA MOURÃO
ABES-MG

Em um país onde 35 milhões de brasilei-
ros não possuem acesso à água potável e 
mais da metade do esgoto não é tratado, 
fica evidente que o modelo, até então estabelecido, fracassou. O novo marco do 
saneamento é a oportunidade de corrigirmos um erro histórico no setor. Acredito 
que o estabelecimento de metas claras e a abertura para a livre concorrência são 
passos basilares para que o Brasil avance rumo à universalização dos serviços. 
O poder público sozinho falhou em levar saneamento básico a toda a população. 
Então, chegou a vez de dar essa oportunidade para que a iniciativa privada, assim 
como em muitos países do mundo, invista no setor e avance com muito mais ce-
leridade. Quando um fornecedor não presta o serviço adequadamente é comum 
que troquemos de fornecedor; e essa é uma das essências do novo marco legal do 
saneamento que me deixa mais otimista: a de que veremos fortes avanços e inves-
timentos nos próximos anos.

ANTÔNIO CLARET
ARSAE-MG

DESAFIOS NÃO 
SÃO NOVOS

OPORTUNIDADE E 
LIVRE CONCORRÊNCIA
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A lei obriga a formação de blocos regionais para que haja via-
bilidade financeira, sem considerar as soluções de engenharia 
ou a realidade local. O modelo de concessão que vem sendo 
adotado, por leilão, prevê uma outorga financeira que é repas-
sada aos governos estaduais sem a obrigatoriedade de investi-

mento em saneamento. Ou seja, as outorgas financeiras recebidas pelos estados, 
como Alagoas e Rio de Janeiro, que já promoveram seus leilões, são destinadas 
a outros usos. Isso significa que, a médio e longo prazos, esses valores, que pre-
cisam ser recuperados pelas empresas vencedoras, retornarão aos usuários dos 
serviços, à população, através do aumento de tarifas ou da redução da qualidade 
do serviço.  

FLÁVIA MOURÃO
ABES-MG

As inovações (deformações) apontam no sentido oposto 
aos aperfeiçoamentos que seriam necessários e urgentes. 
Induzindo o tratamento de um serviço essencial, declarado 
direito humano, como negócio a Lei 14.026/2020 aponta 
para o aumento das desigualdades no atendimento e prio-

riza os acionistas como mais importantes do que aqueles que não têm saneamen-
to básico. O critério de escolha de concessionária vencedora por meio do critério 
de maior valor de pagamento de outorga desvia recursos arrecadados por tarifas 
para outras finalidades, contribuindo para a elevação dos custos dos serviços e por 
consequência, das próprias tarifas. Não se fala de planejamento democrático e in-
tegrado com as demais políticas urbanas. E nas licitações recentes ou planejadas, 
o atendimento das populações rurais não é contemplado. O Programa Nacional de 
Saneamento Rural foi lançado e praticamente engavetado.

MARCOS MONTENEGRO
ONDAS

BLOCOS REGIONAIS 
DESCONSIDERAM 
SOLUÇÕES DE 
ENGENHARIA

DIREITO HUMANO 
TRATADO COMO 
NEGÓCIO
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Os desafios são inúmeros e muito precisa ser feito para que 
as metas de universalização sejam cumpridas. Acredito que 
a heterogeneidade do nosso país será um grande desafio, 
uma vez que cada localidade apresenta demandas distintas 

que precisam ser equacionadas, porém mantendo-se um padrão a nível nacional. 
Vejo que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) tem um grande 
desafio ao estabelecer as normas de referência para a prestação dos serviços em 
âmbito nacional, pois cada região possui um nível de maturidade distinto, tanto da 
prestação do serviço quanto da estrutura de regulação. Poucas agências regulado-
ras do Brasil possuem uma estrutura técnica e de gestão como a Arsae-MG. E aí, 
fica o grande desafio: estabelecer parâmetros gerais que sejam compatíveis com 
os diferentes níveis de maturidade.

ANTÔNIO CLARET
ARSAE-MG

Um dos maiores desafios está na ausência de previsão de 
critérios de transição para o novo modelo – como subs-
tituir a atuação das empresas públicas ou dos sistemas 
autônomos pelos prestadores vencedores dos leilões? 
Como garantir, no mínimo, os padrões de prestação de serviços que são satisfató-
rios? Como construir os novos arranjos decorrentes da obrigatoriedade da regio-
nalização? Como transferir o legado de conhecimento técnico e de conhecimento 
das condições físicas, ambientais, sociais e políticas acumulados? E se os novos 
prestadores de serviço não superarem os desafios operacionais (que só conhecerão 
posteriormente) e não conseguirem dar continuidade aos contratos? Além disso, 
ainda há muito o que ser regulamentado, o que dificulta a implantação plena do novo 
marco legal. Vários dispositivos da lei estão sendo questionados judicialmente, ge-
rando insegurança para os municípios e empresas, tanto para a continuidade dos 
contratos existentes, como para os novos a serem firmados.

FLÁVIA MOURÃO
ABES-MG

HETEROGENEIDADE 
E ESTABELECIMENTO 
DE PARÂMETROS 
GERAIS

AUSÊNCIA DE 
CRITÉRIOS DE 
TRANSIÇÃO

DESAFIOS PARA A 
IMPLANTAÇÃO PLENA DO 
NOVO MARCO LEGAL DOSaneamento Básico
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CENÁRIOS APÓS 
UM ANO DE vigênciaDA LEI

Minas Gerais possui índices de atendimento relativamente bons, 
se comparados aos demais estados. Temos 87% da população 
total atendida por abastecimento de água tratada, 84,6% da po-

pulação urbana atendida por rede de esgotos e 48,9% por tratamento de esgoto. 
Esse atendimento se distribui de forma diferenciada pelo território do estado, com 
maiores carências nas regiões norte e nordeste. Além disso, ainda estamos longe 
das metas de universalização - 99% de abastecimento de água nos centros urba-
nos e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033.

FLÁVIA MOURÃO
ABES-MG

SOLUÇÕES LIBERAIS E 
FALTA DE ARTICULAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Muita coisa precisa melhorar no saneamento brasileiro. 
Precisamos de planejamento democrático, de controle 
social, de prioridade para as populações vulneráveis no 
campo e na cidade. É fundamental aumentar a eficiência 

da prestação, ampliar o atendimento com esgotamento sanitário e a despoluição das 
águas urbanas. Os desafios são maiores porque os déficits mais significativos estão 
nas regiões mais pobres (Norte e Nordeste; periferias de grandes cidades e áreas 
rurais). São problemas complexos, que exigem a articulação de políticas públicas. 
Privatização da prestação é uma solução simples e errada para problemas comple-
xos. Traçando um paralelo com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, é 
o “tratamento precoce”, o remédio para matar o doente. [...] ao invés de aperfeiçoar a 
prestação dos serviços, encaminham a destruição dos prestadores públicos. Nossa 
luta vai no sentido oposto às soluções liberais, orientada pelo lema: Água é direito e 
não mercadoria.

MARCOS MONTENEGRO
ONDAS

MINAS GERAIS
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A concessão dos serviços de distribuição de água 
e esgoto da Região Metropolitana de Maceió é um 
exemplo do que não deve ser feito, atropelando os 
municípios, sem discussão ampla com a população 
e retirando recursos do serviço público pelo paga-

mento de outorga. A separação da prestação dos serviços da RM de Maceió decreta 
o fim do subsídio cruzado em Alagoas, tornando mais difícil um serviço acessível e 
sustentável no restante do estado.

A privatização de parte dos serviços de distribuição de água e esgoto até aqui prestados 
pela Cedae, no Rio de Janeiro, também, a nosso ver, não contribui para equacionar os 
graves problemas de acesso a esses serviços no estado. E se concretizou com o desvio 
de mais de 22 bilhões das tarifas para outras destinações.

As irregularidades nas PPPs dos serviços de esgotamento sanitário no Mato Grosso 
do Sul se destacam pelas ofensas ao patrimônio público constituído pela Sanesul, 
patrocinadas pelos defensores do “negócio”.

MARCOS MONTENEGRO
ONDAS

AL, RJ E MS:  
ATROPELOS E 
IRREGULARIDADES

O estabelecimento de metas pelo novo marco já 
é um grande avanço. Para além disso, vejo com 
bons olhos os movimentos pelo país no sentido 
de definirem os blocos regionais para a prestação 
regionalizada do serviço. Acredito que essa integração será vital para o sucesso 
das licitações futuras. Minas Gerais, por sua vez, avança com uma proposta bastan-
te disruptiva e robusta tecnicamente para a formação dos seus blocos regionais. A 
Arsae-MG vem dialogando constantemente com os prestadores para alinhar e dar 
transparência ao processo de avaliação da viabilidade econômica destes. Acredita-
mos que esse processo será crucial para a universalização dos serviços e a susten-
tabilidade dos contratos em médio e longo prazo.

ANTÔNIO CLARET
ARSAE-MG

METAS E 
VIABILIDADE 
ECONÔMICA

O Governo de Minas elaborou uma proposta de regionalização dos 
serviços de saneamento que já tramita na Assembleia Legislativa. 
Isso atende às diretrizes da Lei 14.026/2020 e favorece o processo 
de privatização da Copasa, cujo interesse tem sido afirmado pelo 

governador. A proposta de regionalização contempla 22 blocos de municípios para 
os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e 34 blocos para os 
serviços de gestão e manejo de resíduos sólidos. Infelizmente, essa regionalização 
antecede o Plano Estadual de Saneamento Básico, que está em elaboração, quan-
do deveria ser consequência do diagnóstico e propostas nele contidos. 

FLÁVIA MOURÃO
ABES-MG

BLOCOS 
REGIONAIS EM 
MINAS
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Em termos de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário, me parece que a nova Lei e a pro-
posta de regionalização do Governo de Minas podem 
trazer retrocesso em relação aos municípios que possuem sistemas autônomos 
eficientes e em relação aos municípios operados de forma satisfatória pela Copa-
sa.  Em termos de drenagem urbana, até o momento não temos novidade. Trata-
-se de matéria que dificilmente será de interesse da iniciativa privada pela dificul-
dade da tarifação. 

Já quanto aos serviços de resíduos sólidos, a regionalização proposta se aproxi-
ma de arranjos já existentes, o que sinaliza possibilidades de avanços. Outro fator 
positivo está na obrigatoriedade da cobrança, pelos municípios, pelos serviços de 
coleta e tratamento, através de taxa ou tarifa. Em geral, isso era diluído de forma 
precária e deficitária no IPTU. Além disso, finalmente estão sendo construídas as 
diretrizes para a regulação da prestação dos serviços de resíduos sólidos. Se isso 
vier aliado a uma política de sensibilização pública quanto a não geração, redução 
e reciclagem de resíduos, teremos grandes ganhos ambientais e sociais. 

FLÁVIA MOURÃO
ABES-MG

Consideramos lamentáveis as iniciativas do atual Governo de Minas 
Gerais de regionalização. O Projeto de Lei 2.884/2021, que institui as 
Unidades Regionais de Saneamento Básico do Estado, enviado pelo go-

vernador Zema para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), é confuso, 
e sua proposta não contribui para tornar a regionalização da gestão do saneamen-
to básico em Minas um fator de melhoria da prestação de serviços. Cabe reconhe-
cer que é uma atuação coerente com as orientações ultraliberais do atual governo 
mineiro com sua obsessão pela privatização e consequente desmonte da Copasa. 

MARCOS MONTENEGRO
ONDAS

INICIATIVAS 
LAMENTÁVEIS

RETROCESSOS 
E AVANÇOS
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A Copasa, com sede em Belo Horizonte, 
está entre as maiores empresas de 

saneamento do Brasil. Com 640 
concessões para a prestação dos 

serviços de abastecimento de água, 
atendendo a 11,8 milhões de pessoas, 

e 310 concessões para serviços de 
esgotamento sanitário, oferecidos a 8,3 

milhões pessoas, em dezembro de 2020, 
a Companhia tem pela frente uma série 

de desafios em relação ao novo marco 
legal do saneamento básico.

O presidente-diretor da Copasa, 
Carlos Eduardo Tavares de Castro, 

que é engenheiro civil formado pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), tem experiência profissional de 
20 anos no setor de infraestrutura, com 

destaque para a atuação abrangente 
nas mais diversas áreas da operação do 
negócio no setor de saneamento, fala à 

Vértice Técnica sobre este desafio.

Carlos Eduardo é especialista em Gestão 
Estratégica em Finanças, mestre em En-
genharia de Produção pela PUC-RJ, com 
MBA Empresarial pela Fundação Dom Ca-
bral (FDC), com Pós-MBA na Kellogg School 
of Management – Chicago (EUA), concluiu 
o Programa para Desenvolvimento de Exe-
cutivos (STC Program) na Kellogg School of 
Management – Chicago (EUA). Cursos na 
área de Governança, Riscos e Compliance 
pela Fundação Dom Cabral (FDC) e de Re-
lações Institucionais pelo INSPER-SP com-
plementam sua formação acadêmica.

VÉRTICE TÉCNICA: Quais os impactos do 
novo marco para a companhia?

CARLOS EDUARDO: Com a edição do novo 
marco regulatório, a Copasa vai ter que se 
preparar para um cenário que ela nunca en-
frentou, que é o de competir pelos seus con-
tratos. Isto, se a curto prazo não traz tanto 
impacto, considerando o número de contra-
tos que irão vencer ao longo do tempo, por 
outro lado, vai exigir que haja uma revisão 
da sua estratégia e uma robustez econô-
mica e operacional para fazer frente a este 
novo desafio.

Como toda mudança de cenário, esse marco 
também traz um universo de oportunidades, 

COPASA E O 
NOVO MARCO 

REGULATÓRIO 
DO SANEAMENTO 

BÁSICO

Entrevista
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uma vez que a Copasa, com isso, vai ter que conviver com a competição dentro de seu território, mas vai ter 
oportunidades também para buscar concessões além das divisas de Minas.

VÉRTICE TÉCNICA: Várias entidades, inclusive a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Sane-
amento (AESBE) da qual a Copasa faz parte, entraram com ações com questionamentos sobre diversos 
pontos do novo marco. Qual a leitura da Copasa sobre tais questionamentos e possíveis desdobramentos?

CARLOS EDUARDO: A Copasa entende que as discussões sobre a nova lei e o período para ade-
quações e revisões, tudo se deu com o devido processo legislativo. A partir do momento que o pro-
jeto foi aprovado e virou lei, se entende que tem que ser cumprido.

Contudo, há uma discussão grande em relação ao prazo para adequação dos contratos. Notadamen-
te a redução desses prazos, pedido pelo decreto publicado em 1º de junho deste ano.

E, pelo que estamos acompanhando, essa redução de prazo é o principal ponto que a Aesbe está 
movendo.

Fora isso, nós entendemos que as companhias devem, e é o caso da Copasa, olhar para dentro, se 
fortalecer, se tornar mais eficientes. Olhar para dentro, ver como aumentar a sua eficiência opera-
cional, ganhar competitividade para trabalhar nesse novo cenário que a legislação trouxe.

VÉRTICE TÉCNICA:  Como a Copasa está se adequando ao novo marco legal do saneamento básico?

CARLOS EDUARDO: A Copasa já vinha se preparando para ser mais competitiva para o mercado. A 
reestruturação que fizemos já produz resultados e a companhia segue investindo cada vez mais em 
sua capacidade de operação e atendimento sempre com qualidade.

Como já vínhamos acompanhando as discussões e seus possíveis cenários bem de perto, fomos 
tomando as decisões necessárias para nos colocar em posição de competitividade no novo cenário.

A inovação é um dos aspectos que estão sendo bem trabalhados pela empresa e que podem ser um 
diferencial forte da Companhia.

Outro ponto importante foi a adequação das diretorias de operação, que eram três e foram concen-
tradas em apenas uma. De tal que forma que a Copasa passou a ter uma unidade de operação e pôde 
replicar internamente seus modelos e práticas. Assim, aquilo que é identificado e implantado com 
sucesso em uma região se torna realidade para toda a Companhia.

Adicionalmente, estamos trabalhando com duas vertentes. Um escritório de advocacia externo, con-
tratado para nos dar apoio na adequação dos contratos e nas suas atualizações. E uma consultoria 
de avaliação econômico-financeira, que também é necessária para atender os requisitos tanto da 
lei quanto do decreto que a regulamentou. Buscamos apoio externo para as nossas equipes nesse 
novo cenário.

VÉRTICE TÉCNICA: Como a Copasa avalia os prazos estabelecidos em função do novo marco Tanto para 
proposição de regionalização, quanto para comprovação de capacidade econômico-financeira, adequação 
de contratos e, principalmente de universalização?

CARLOS EDUARDO: Todo o setor trabalhava com uma agenda diferente da que foi aprovada. Isso 
gera uma necessidade de mais eficiência para todos os players envolvidos. É um tempo de novos e 
grandes desafios. Sai de campo uma certa acomodação pré-existente para o momento de grande 
celeridade em tomada de decisão e gestão eficiente. A boa execução de investimentos assegurará 
a competividade necessária para o cumprimento de metas. No caso da Copasa, sobretudo nos gran-
des centros de Minas Gerais, temos casos de grande proximidade com o que foi proposto e estabe-
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lecido como metas. Em Belo Horizonte, por exemplo, já estamos além do estabelecido, o que nos 
permite concentrar esforços em outras praças que ainda estão aquém do necessário.

A regionalização é algo que não depende da Companhia e era um dever do estado e ele muito dili-
gentemente trabalhou em cima disso, liderado pela secretaria de Meio Ambiente, e enviou, dentro 
do prazo, para a Assembleia Legislativa. E lá, certamente, existirá oportunidade para debate e para 
aprimoramento. A Companhia tem a tranquilidade que, seja lá qual for o modelo, ela terá condições 
de se adaptar aos novos blocos que surgirão, seja com base no projeto original enviado, seja com 
aquele que será aperfeiçoado dentro do debate legislativo e democrático que certamente ocorrerá.

Com relação à comprovação da capacidade econômico e financeira, o decreto dividiu esse tema 
em dois momentos e a Companhia passa com folga, o que é motivo de orgulho para nós, a robustez 
econômico-financeira que a Copasa tem hoje. Quanto à etapa seguinte, que envolve a revisão dos 
contratos, ela está diretamente relacionada a um prazo para fazermos essas verificações que, do 
ponto de vista de enquadrar os nossos contratos e a capacidade de enquadrá-los, não temos ne-
nhum receio. Pelo contrário, temos convicção que iremos vencer, e a questão é muito mais o prazo, 
como já disse anteriormente, que está sendo discutido pela própria AESBE, do que as condições da 
Copasa em atender os requisitos ou não.

E por fim, com relação à universalização, sem dúvida alguma, o 2033 traz um marco temporal re-
levante, mas entendemos que, se o saneamento é tão básico e muita gente já está com serviço ou 
precisando desse serviço há tanto tempo, não tinha mais como postergar.

Acho que todos os esforços têm de ser para se levar à universalização até 2033.

VÉRTICE TÉCNICA: Muito se fala do fim do subsídio cruzado em função do novo marco, que afeta direta-
mente a própria Copasa. Qual a sua avaliação sobre essa possibilidade?

CARLOS EDUARDO: O novo marco, quando trata de subsídio cruzado, ele diz que você não deve 
ter subsídio entre os entes. A Copasa não tem esse subsídio direto. As cidades menos rentáveis 
devem ser apoiadas pelas mais rentáveis. Então, essa alteração não muda o modelo de operação da 
Copasa.

Quando trata da regionalização, o novo marco reforça essa lógica, que é de uma cidade com maior 
potencial econômico suportar e apoiar outra de menor potencial econômico.

VÉRTICE TÉCNICA: A Copasa pretende manter o contrato com todos os municípios?

CARLOS EDUARDO: A Copasa entende que todos os seus contratos são válidos, são instrumentos 
jurídicos perfeitos e acabados. E pretende levar o cumprimento de todos os seus contratos até o fim.

Contudo, a partir de agora, e esta é a principal mudança da lei, os contratos que forem vencendo 
terão que ser licitados.

E aí é que está um grande desafio que a empresa vai ter que enfrentar, pois nunca passou por situ-
ação semelhante e estamos trabalhando fortemente, de tal maneira que a Copasa esteja preparada 
para competir e ganhar licitações.

Ou seja, ao mesmo tempo temos as ameaças e as oportunidades. Dificilmente venceremos todas as 
licitações que ocorrerão em Minas Gerais e das quais teremos que participar.

Por outro lado, teremos condição de competir nas outras 26 unidades da federação.
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VÉRTICE TÉCNICA: Um problema histórico e objeto de muitas críticas é que a Copasa não realiza os investi-
mentos necessários, portanto descumpre diversas metas contratuais, mesmo assim realiza uma distribuição 
de dividendos significativa. Qual sua avaliação sobre isso?

CARLOS EDUARDO: Atualmente a Copasa possui robusto de plano de investimentos e busca sua 
execução integral, mesmo tendo sofrido impactos em razão da covid-19, como a falta de insumos, e 
por causa regime climático atípico. Ainda assim, no primeiro semestre conseguimos executar 74% 
do que estava previsto para o período.

Adicionalmente, temos dialogado com os municípios, desenvolvido projetos e mostrado para eles 
que esta administração tem compromisso com os contratos, mas, mais do que tudo, compromisso 
com a verdade e a seriedade daquilo que precisa ser feito.

Infelizmente, durante alguns anos, a Copasa informou a seus contratados que iria cumprir compro-
missos e nem projetos ela tinha.

Diferente do que estamos fazendo. Estamos passando por um momento de recuperar a credibilidade 
da empresa junto às prefeituras e aos clientes e, para isso, precisamos ter projetos. E é nisto que 
estamos investindo. Dinheiro para fazer as obras, projetos para que as obras possam ser licitadas 
e, muito importante, credibilidade e seriedade no trato com o poder concedente, com os agentes 
públicos e com a população.

VÉRTICE TÉCNICA:  Para atingir a universalização são necessários investimentos significativos, qual o pa-
pel da engenharia, da agronomia e das geociências nesse processo? 

CARLOS EDUARDO: A engenharia, a agronomia e as geociências sempre tiveram e terão papel 
de destaque no setor do saneamento. É impensável a existência de um sistema adequado de sane-
amento sem ter acontecido anteriormente todo o trabalho de engenharia necessário e adequado. 
Igualmente na operação desses sistemas o trabalho é imprescindível. O novo marco regulatório será 
oportunidade de empreendimento e trabalho para a engenheiras e engenheiros em todo o país. E 
Minas Gerais sempre teve excelentes profissionais para fornecer ao mercado.
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RESUMO
Este artigo tem por objetivo abordar aspectos relevantes e polêmicos acerca da gestão pública brasileira 
na área do saneamento, notadamente após o advento do Novo Marco Regulatório – Lei Federal 14.026, de 
2020 – fornecendo uma visão focada não na prestação dos serviços em si, mas sim nas instâncias go-
vernamentais responsáveis pela articulação na prestação desses serviços. Com ele, espera-se promover 
algumas reflexões que possam contribuir na formação de opiniões acerca do tema e no fomento de mais 
discussões sobre o processo de gestão pública. Objetiva-se, portanto, a ampliação do debate e não pro-
priamente o encontro de respostas.

Palavras-chave: Gestão pública. Novo Marco Regulatório. Prestação dos serviços de saneamento.

1 INTRODUÇÃO
Desde a introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, das bases para a prestação dos serviços de 

saneamento em suas quatro vertentes – água, esgoto, resíduos e drenagem – que se deu por meio da Lei 
Federal 11.445, de 2007, o Brasil vive acaloradas discussões, idas e vindas, e avanços e retrocessos na cons-
trução de seu “melhor modelo” quanto à prestação desses serviços públicos.

No ano de 2020, com o advento do Novo Marco Regulatório do Saneamento, foram pactuados novos 
objetivos e reafirmados objetivos anteriores, notadamente quanto à forma de prestação dos serviços de sa-
neamento, os quais trouxeram à tona novas discussões e, mais do que isso, diversos embates e dissensões.

Nesse sentido, a pergunta que se faz é a seguinte: o que vale mais? Insistir em determinado modelo de 
prestação dos serviços de saneamento, impondo-o como o ideal, ou reestruturar a atuação do poder público 
em suas três esferas (federal, estadual e municipal) para que, independentemente da forma de prestação, os 
objetivos da universalização sejam alcançados?

São essas as questões que serão abordadas.

2 DISCUSSÃO
No Brasil do ano de 2021, não há “céu de brigadeiro”. Há bastante tormenta, provocada, em grande parte, 

pelo caos mundial trazido pela covid-19. Há um pânico coletivo e, no geral, há uma desorientação acerca da 
tomada de decisões.

De um modo mais incisivo ou menos incisivo, o caos provocado pela pandemia se espalhou para diversos 
setores da sociedade, dentre eles a saúde e a economia. E, na área do saneamento, não foi diferente.

No que tange, especificamente, ao saneamento, o Brasil está longe de viver uma articulação e conjuga-
ção de forças; pelo contrário, há uma polarização de interesses que se digladiam diariamente e que estão, 
quase sempre, em rota de colisão, e não em coalizão.

Analisando os objetivos pretensamente principais de cada esfera governamental, tem-se visões diferen-
tes e antagônicas acerca do mesmo saneamento que se pretende, um dia, universalizar. 

Por parte do governo federal, houve a tomada de uma decisão nítida quanto à prestação dos serviços, 
operacionalizada por meio do Novo Marco Regulatório.

Recheado de inúmeras discussões a respeito de diversas e pretensas inconstitucionalidades, o Novo 
Marco Regulatório trouxe, em si, a concepção de que a universalização dos serviços de saneamento passa, 
necessariamente, pelo modelo da privatização, com a tão propagada visão de “atração do capital privado”.

Entretanto, ao impor esse modelo, o governo federal parece ter esquecido três pontos bastante inte-
ressantes: o primeiro, o de que a competência constitucional para a plena decisão quanto ao modelo de 
prestação não lhe pertence, já que esta é eminentemente municipal; o segundo, o de que deveria, na con-
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dição de força nacional, e reconhecendo a competência mu-
nicipal, organizar e articular, por meio de diretrizes gerais, as 
bases – e apenas as bases – para a prestação dos serviços de 
saneamento, focando na cobrança do planejamento, oferecen-
do instrumentos e definindo direitos e deveres, isto é, focando 
no “meio”, e não no “fim”; o terceiro, o fato de que a tendência 
mundial quanto à prestação dos serviços de saneamento é a 
retirada dele das mãos do setor privado para retornar para o 
setor público

Por sua vez, os municípios brasileiros, entes que compõem, 
efetivamente, a federação, estão totalmente perdidos e órfãos 
de qualquer apoio quanto à tomada de decisões conscientes 
em relação aos rumos do saneamento brasileiro, notadamente 
os de pequeno e médio porte.

Totalmente retirados de seu protagonismo, conferido pela 
Constituição, como titulares dos serviços de saneamento, os 
municípios estão se vendo obrigados a tomar – ou não tomar, 
mas apenas aceitar – determinadas decisões que não foram se-
quer discutidas ou refletidas junto a si ou por si. É o “buraco 
negro” do saneamento nacional: a força do Novo Marco Regu-
latório, definida pelo governo federal, parece atrair de forma ir-
resistível os – agora – fragilizados municípios brasileiros. E pior 
ainda: esta atração irresistível parece levá-los à profunda escu-
ridão, onde não se sabe o que há ou o que virá.

Em lugar de se verem capacitados pela instância superior para tomarem decisões conscientes e adequa-
das às respectivas realidades locais, os municípios foram alçados à mera categoria de “cumpridores” do mo-
delo decisório imposto. E não deveria ser assim. Aliás, talvez se as coisas fossem deixadas claras, o luto seria 
bem melhor elaborado. Se o governo federal tivesse envidado esforços para alterar a Constituição Federal, 
via emenda constitucional, tornando o serviço de saneamento um serviço federal, talvez houvesse choro e 
ranger de dentes, mas pelo menos haveria uma decisão clara e concreta.

E os estados? Como estão nisso tudo? Estes estão totalmente desorientados e, ao que tudo indica, 
também não sabem exatamente o que fazer. Não sabem se aderem à força do buraco negro construído pelo 
governo federal ou se tentam auxiliar “seus” municípios a desviarem a rota para não serem engolidos. De 
qualquer maneira, o fato é que os estados sofreram um duro baque no que diz respeito às companhias esta-
duais. O que será delas, já que não podem mais ser contratadas diretamente pelos municípios? Bem ou mal, 
as companhias estaduais estão presentes num grande número de municípios brasileiros, e simplesmente 
retirá-las pode não ser uma boa ideia. Há décadas de serviços prestados. Há expertise nisso. E há, evidente-
mente, o risco de simplesmente serem extintas, gerando consequências das mais variadas ordens.

Ao lado de todas essas questões, há um grande e oculto – ou claro, às vezes – interesse do capital priva-
do, já que saneamento é um bom negócio. De qualquer forma, não se pode simplesmente demonizar a inicia-
tiva privada, já que ela atuará justamente diante das oportunidades que lhe forem ofertadas, posto que esse 
setor é, sem dúvida, organizado. Aliás, organização na prestação dos serviços de saneamento não é privilé-
gio apenas do setor privado. Há sim muitos – e muitos, realmente – prestadores públicos bem organizados e 
estruturados que prestam ótimos serviços. Assim como há prestadores privados que prestam serviços ruins. 

É justamente essa a questão: se persistirmos e insistirmos na linha de que devemos resolver o que 
há apenas na ponta do saneamento – prestação dos serviços – iremos continuar a sucessão da “sorte”, 
pois a boa execução desses serviços imprescindíveis continuará dependendo única e exclusivamente da 
atuação do prestador, sem qualquer tipo de atuação concreta do “organizador” – no caso, o município 
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– já que este está e estará, cada vez mais, alheio às estruturas e aos aspectos de gestão pública plane-
jadores e organizadores.

Se o processo de construção e de prestação dos serviços públicos de saneamento fosse, efetivamente, 
seguido, não tinha como dar errado: o município planeja adequadamente, elaborando os planos municipais 
de saneamento básico, depois define a forma de prestação – pública ou privada – elege a entidade regula-
dora e, junto com ela, cobra do prestador público ou privado o cumprimento das metas traçadas no plano. 
Simples assim.

Todavia, há um problema aí: o que se pode esperar de um planejador e um organizador que não têm ideia 
de como planejar e organizar? E o que se pode esperar quando se ignora a realidade local de mais de 5.500 
municípios que deveriam ser, efetivamente, os organizadores.

Sem dúvida, esse é o contexto da “convivência” entre governo federal, estados, municípios e prestadores 
de serviços de saneamento.

3 CONCLUSÃO
Ante todo o contexto apresentado, conclui-se que a adequada prestação dos serviços de saneamento 

passa pela necessária articulação e coalizão da gestão pública federal, estadual e municipal em torno do tema.

Sendo assim, tal como se vê atualmente, as rotas de colisão existentes e as dissensões perpetradas, 
muito provavelmente contribuirão para que o caos prossiga.
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RESUMO 
A deficiência dos serviços de saneamento básico tem profunda correlação com questões de saúde pública 
e de degradação do meio ambiente. A Lei Federal 11.445/2007, alterada pela Lei 14.026/2020, estabelece 
metas para universalização dos serviços de saneamento. De acordo com a referida lei, os municípios têm até 
31 de dezembro de 2033 para atender 90% da população com coleta e tratamento de esgotos e 99% da 
população com abastecimento de água potável. Para avançar rumo à universalização dos serviços de sane-
amento, é imprescindível que os investimentos sejam feitos de forma planejada, com vistas a concentrar os 
esforços e maximizar os resultados. Neste sentido, os planos estaduais de saneamento básico se configuram 
como ferramenta de planejamento estratégico. Em Minas Gerais, a exigência do Plano Estadual de Sane-
amento Básico - PESB foi estabelecida pela Lei Estadual 11.720/1994, no entanto, a elaboração do PESB 
foi iniciada apenas em 2019. O presente artigo tem como objetivo apresentar o panorama do saneamento 
básico em Minas Gerais, os agentes competentes e as ações voltadas para o tema no estado. O processo 
de construção do PESB no estado tem papel basilar para a universalização dos serviços de saneamento em 
Minas Gerais.

Palavras-chave: Saneamento básico. Planejamento estratégico. Universalização de serviços. 

 

1 INTRODUÇÃO
A Lei Federal 11.445/2007 define saneamento básico como o conjunto de serviços públicos, infraestru-

turas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

A deficiência dos serviços de saneamento básico tem profunda correlação com questões de saúde públi-
ca e de degradação do meio ambiente. A falta de saneamento básico e a precariedade dos serviços contri-
buem para a incidência de infecções gastrointestinais de origem infecciosa presumível. Ademais, a falta de 
saneamento é a principal causa de degradação ambiental das bacias hidrográficas brasileiras, principalmen-
te daquelas onde estão situadas grandes metrópoles (FERREIRA; GARCIA, 2017).

A Lei Federal 11.445/2007, alterada pela Lei 14.026/2020, configurou o Novo Marco do Saneamento Bá-
sico que estabelece metas para universalização dos serviços de saneamento. De acordo com a referida lei, 
os municípios têm até 31 de dezembro de 2033 para atender 90% da população com coleta e tratamento 
de esgotos e 99% da população com abastecimento de água potável. Devem ainda encerrar seus lixões, de 
forma escalonada de acordo com a população, até 2024, além de garantir a existência do plano de geren-
ciamento de resíduos e a existência de cobrança pela prestação dos serviços em até 12 (doze) meses após 
a publicação da referida lei.

Em Minas Gerais, diagnóstico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Minas Gerais - SEMAD (2020 a e b), ano-base 2019, aponta que, na prestação dos serviços de saneamen-
to, o estado tem 87% da população atendida com água tratada, 85,86% da população atendida com coleta 
e 49,45% com tratamento de esgoto. No componente resíduos sólidos urbanos, 79,41% da população pos-
sui coleta de lixo e 63% da população urbana tem resíduo destinado de forma adequada.

Para avançar rumo à universalização dos serviços de saneamento, é imprescindível que os investimentos 
sejam feitos de forma planejada, com vistas a concentrar os esforços e maximizar os resultados.

Neste sentido, os planos estaduais de saneamento básico se configuram como ferramenta de planeja-
mento estratégico para elaboração de um panorama do saneamento no estado e, a partir das deficiências 
encontradas, estabelecer diretrizes para execução de projetos, definindo áreas prioritárias de atuação, nor-
teando a elaboração de planos de investimentos de forma a concentrar esforços com foco nos resultados.

Em Minas Gerais, a exigência do Plano Estadual de Saneamento Básico - PESB foi estabelecida pela 
Lei Estadual 11.720/1994. No entanto, apenas 25 anos após a publicação da lei, a elaboração do PESB 
foi iniciada.
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Nos termos da Lei Federal 11.445/2007, os serviços de saneamento básico são de impacto local e, por-
tanto, de titularidade municipal. No entanto, é fundamental que o estado conheça seu território para traçar 
políticas públicas que visem a melhoria de qualidade de vida da população.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o panorama do saneamento básico em Minas Gerais, fazer 
uma avaliação dos agentes competentes e as ações voltadas para o tema no estado, avaliar o processo de 
construção do PESB no estado e avaliar qual o seu papel para universalização dos serviços de saneamento. 

2 METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos deste trabalho concentrou-se nas seguintes frentes:

1. Apresentar o panorama do saneamento básico em Minas Gerais: situação atual da prestação do ser-
viço; agentes competentes para tratar o tema saneamento básico no estado de Minas Gerais a partir 
da reforma administrativa promovida pela Lei Estadual 23.304/2019; sistematização e apresentação 
de ações promovidas em Minas Gerais cujo objeto perpasse o tema saneamento básico; análise da 
convergência das ações desenvolvidas; 

2. Expor o processo de elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais, desde a 
construção do termo de referência até os produtos esperados;

3. Analisar do papel do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais para universalização dos 
serviços no estado.

Para o levantamento das competências ao tratar o tema saneamento básico no estado de Minas Gerais, 
foi feita pesquisa no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, bem como nas pági-
nas oficiais das secretarias de Estado e outros órgãos do governo. A partir da identificação de competência 
para tratar o tema, foi feita pesquisa em portais de transparência ativa sobre as ações desenvolvidas e aná-
lise da convergência destas ações.

Para o levantamento das informações sobre o processo construtivo do Plano Estadual de Saneamento 
Básico, foi utilizado o sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável - SEMAD, que coordena a elaboração do PESB. Na página oficial da SEMAD estão disponíveis infor-
mações sobre o processo de elaboração do plano e todos os documentos gerados durante sua elaboração.

A partir do resultado das etapas supracitadas, discutiu-se o panorama atual das ações de saneamento no 
estado, os resultados esperados do Plano Estadual de Saneamento Básico e seu papel na universalização 
dos serviços de saneamento em Minas Gerais.

3 DESENVOLVIMENTO 
3.1 Panorama do Saneamento Básico em Minas Gerais

No estado de Minas Gerais, o Marco Legal do Saneamento Básico se deu em 1994 com a publicação da 
Lei Estadual 11.720/1994 que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico. A lei criou o Fundo 
Estadual de Saneamento Básico – FESB e instituiu o Plano Estadual de Saneamento Básico – PESB como 
instrumento hábil para orientar a aplicação dos recursos financeiros do estado em saneamento básico.

O FESB tinha o propósito de financiar, isolada ou complementarmente, as ações de saneamento básico. 
Em 2001, a Lei 13.848 extinguiu o FESB e os recursos do fundo foram destinados, em parte, para  o Fundo 
Estadual de Desenvolvimento Rural – FUNDERUR, outra parte foi utilizado pelo Tesouro Estadual para en-
contro de contas com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA-MG, e os recursos rema-
nescentes foram destinados ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. com desígnio de aumento 
semestral do capital social do banco sempre vinculados a financiamentos compatíveis com os objetivos do 
fundo extinto.
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Ainda em 2001, por meio da Deliberação Normativa COPAM 52, os municípios foram convocados a ado-
tar requisitos mínimos que pudessem mitigar impactos causados pelos lixões. Em 2003, como iniciativa para 
apoiar os municípios mineiros nas soluções para saneamento básico, a Fundação Estadual de Meio Ambien-
te – FEAM, publicou os programas Minas Sem Lixões e Minas Trata Esgotos. O Programa Minas sem Lixões 
integrou os Projetos Estruturadores do Estado desde 2004 até final de 2014. Nesse período, 202 municípios 
adotaram soluções adequadas para disposição de seus resíduos sólidos urbanos (FEAM, 2021).

Em 2006, por meio da Deliberação Normativa COPAM 96, os municípios foram convocados para o licen-
ciamento de sistemas de tratamento de esgotos.

Em 2009, foi instituída a Política Estadual de Resíduos Sólidos, por meio da Lei Estadual 18.031. No 
mesmo ano, por meio da Lei Estadual 18.030, foi estabelecida nova forma de distribuição do ICMS ecoló-
gico, mecanismo tributário que busca incentivar os municípios a promoverem ações de preservação dos 
recursos naturais, inclusive por meio de porcentagens mínimas de 70% e 50% de atendimento da popu-
lação urbana, respectivamente nas soluções adequadas para destinação de resíduos sólidos urbanos e 
tratamento de esgotos sanitários.

Em 2011, foi publicada a Lei Estadual 19.823, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro 
a catadores de materiais recicláveis, pagamento de serviço ambiental denominado Bolsa Reciclagem. No 
mesmo ano, por meio da Lei Delegada 180, a competência para tratar do saneamento básico foi atribuída à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana – SEDRU. Em 
2016, por meio da Lei Estadual 22.257 essa competência foi atribuída à Secretaria de Estado de Cidades e 
de Integração Regional – SECIR.

Em 2019, com a reforma administrativa promovida pela Lei Estadual 23.304, a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD recebeu competência para tratar da política de saneamento 
básico no estado. Assim, a SEMAD concentrou as competências antes divididas entre FEAM e SECIR. Os princi-
pais marcos institucionais e normativos do saneamento básico em Minas Gerais estão apresentados na Figura 1.

Quando da assunção, pela SEMAD, da competência para tratar do saneamento básico, conforme o Pa-
norama de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em Minas Gerais (SEMAD, 2020b), o índice 
atendimento da população urbana com abastecimento de água tratada era de aproximadamente 94%. 
Já o índice de atendimento à população total (urbana e rural) era de aproximadamente 87%. Para o es-
gotamento sanitário, 84,63% da população urbana era atendida por coleta de esgotos. Contudo apenas 
48,90% da população urbana era atendida por tratamento de esgotos. A Figura 2 apresenta o panorama 
de água e esgoto por município em Minas Gerais.

Figura 1 - Principais marcos institucionais e normativos do saneamento básico em Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelos autores
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Fonte: SEMAD 2020.

Figura 2 - Panorama do abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais

32 Í N D I C E



O Panorama de Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais, ano base 2019, aponta que dos 853 muni-
cípios mineiros, 407 (63,3% da população urbana) contavam com destinação regularizada dos RSU. Entre-
tanto, outros 360 municípios (23,8% da população urbana) ainda destinavam seus resíduos irregularmente 
em lixões e os demais 86 municípios (12,9% da população urbana) se utilizavam de sistemas em regulariza-
ção ou passíveis de obter licença ambiental. 

O panorama aponta que 84,4% dos municípios que ainda possuem disposição final irregular estão na 
faixa populacional de até 20 mil habitantes, o que dificulta a implantação de unidades de disposição final 
ambientalmente adequadas devido à ausência de recursos técnicos e de viabilidade econômico-financeira. 
Este dado é indicativo de que a solução para o problema de disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos passa pela adoção de medidas consorciadas, como já vem sendo praticado no Brasil (SILVA, 2015).

Apesar da SEMAD concentrar a coordenação da política de saneamento no estado de Minas, há ações 
de saneamento sendo desenvolvidas por outros agentes estaduais. Em levantamento feito nos decretos de 
organização das secretarias de Estado, estatuto social de empresas estaduais e sítios eletrônicos institucio-
nais, foram localizadas as seguintes ações:

• Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG: confor-
me o Decreto 47.567/2018, que contém o estatuto social da empresa, a EMATER-MG tem, dentre ou-
tras, competência para colaborar com as unidades da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, instituições federais, estaduais e municipais, na formulação e execução das políticas 
de desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor agrícola;

Neste viés, conforme informações disponíveis em seu sítio eletrônico oficial, a EMATER-MG conta 
com a Agenda: Segurança Hídrica e Sustentabilidade Ambiental, que promove, dentre outras ações, 
projetos visando à implantação de tecnologias para captação de água de chuva, preservação e reúso 
da água. Promove, ainda, ações para tratamento de esgotos domésticos em zonas rurais utilizando o 
tanque de evapotranspiração (Tevap).

• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE: conforme o Decreto 47.761/2019, que dispõe 
sobre a organização da secretaria, esta tem, dentre outras, competência para elaborar, planejar, organi-
zar, dirigir, coordenar e avaliar a política habitacional no âmbito do Estado, com atribuições de estimular a 
implementação de infraestrutura de saneamento, energia elétrica e outros bens e serviços para melhoria 
das condições de habitação, incentivando a adoção de técnicas sustentáveis, ecológicas e renováveis.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEDESE, foi identificado o programa Minas Reciclando Atitudes 
/ Repensando o Futuro que visa à inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis. No 
entanto não foram identificadas ações recentes do programa.

• Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE): conforme o Decreto 
47.834/2020, o IDENE tem como competência promover o desenvolvimento econômico e social das 
regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais. No sítio eletrônico oficial do instituto foi identificado o 
Programa de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste que prevê, entre outras ações, a perfu-
ração, equipagem e energização de poços artesianos; instalação de reservatórios de água; e imple-
mentação de rede de distribuição. Foi identificado, ainda, o Programa Água para Todos que, conforme 
Portal da Transparência de Minas Gerais, trata-se do convênio 770.339/2012 que visa à implantação 
de cisternas de polietileno em comunidades rurais. Conforme o portal, o convênio conta com recursos 
da ordem de R$ 10.280.832,64.

• Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA: conforme o Decreto 47.767/2020 
que dispõe sobre a organização da secretaria, esta tem, entre outras, competência para apoiar e 
fomentar o desenvolvimento da infraestrutura municipal. Em consulta ao Portal da Transparência de 
Minas Gerais, foi identificado, sob responsabilidade da SEINFRA, o convênio CV 01/2020, que visa à 
complementação das obras de requalificação do Ribeirão Arrudas e dos córregos Ferrugem e Riacho 
das Pedras no município de Contagem.
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Apesar de todas as ações supracitadas estarem sendo desenvolvidas no âmbito do estado de Minas Ge-
rais, faz-se necessário um alinhamento constante dos entes de Estado para que os recursos sejam potencia-
lizados para a convergência do objetivo comum da universalização do saneamento e da prestação de serviço 
de qualidade para toda a população. Neste contexto, a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico 
de Minas Gerais torna-se instrumento fundamental para direcionar as ações em torno de um objetivo comum.

3.2 Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais – PESB-MG

A elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais iniciou-se em 2019. O termo 
de referência para elaboração do plano, no entanto, foi elaborado em 2016, pelo Grupo de Trabalho Inter-
governamental – GTI, instituído pelo Decreto 46.775/2015. Na proposta, o PESB é construído a partir de 
dados secundários.

A elaboração do PESB, sob coordenação da SEMAD, tem duração prevista de 18 (dezoito) meses e con-
templa seis produtos: 1) Plano de trabalho; 2) Diagnóstico situacional preliminar; 3) Pré-conferências regio-
nais; 4) Diagnóstico situacional consolidado e prognóstico; 5) Conferência estadual e 6) Proposta preliminar 
do PESB. Na data de elaboração deste artigo, julho de 2021, estavam sendo iniciadas as Pré-conferências 
regionais. Para elaboração do plano, o estado disponibilizou cerca de 1,6 milhões de reais.

Cada produto é analisado e validado pelo GTI. O GTI conta com representantes da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão - SEPLAG, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, da Fundação João Pinheiro, 
da Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPA-
SA, da Agência Reguladora de Água e Esgoto – ARSAE, tendo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD como coordenadora. Além dos membros do grupo, participaram da 
análise e da validação dos produtos, profissionais especialistas de cada área do saneamento.

Conforme consta nos arquivos publicados no sítio eletrônico da SEMAD para elaboração do PESB-MG, o 
estado de Minas Gerais foi dividido em 07 (sete) Territórios de Saneamento. A divisão do território foi realizada 
considerando o previsto na Lei Federal 11.445/2007, que estabelece as bacias hidrográficas como unidades de 
planejamento em saneamento. Assim, os Territórios do Saneamento foram definidos considerando as bacias 
hidrográficas dos seguintes rios: Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Paranaíba, Doce, Grande e São Francisco, 
sendo esta última subdividida em duas – alto/médio e médio/baixo, constituindo assim 07 (sete) territórios. 

O plano de trabalho traz as diretrizes para desenvolvimento das atividades previstas no âmbito da ela-
boração do PESB, incluindo metodologia de coleta de dados, cronograma de atividades, equipe técnica 
envolvida, recursos materiais e financeiros a serem empregados, assim como as estratégias gerenciais 
para sua execução. Este produto também define as bases conceituais e metodológicas utilizadas para 
elaboração do PESB-MG.

O Diagnóstico Situacional Preliminar (Produto 2) elaborado para cada um dos 7 (sete) territórios é com-
posto por 5 (cinco) tomos: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos urba-
nos; drenagem de águas pluviais e temas transversais. 

Apesar da utilização de dados secundários para elaboração do Diagnóstico Preliminar, nota-se extensa in-
vestigação em diferentes bancos de dados. Na Tabela 1, foram compiladas as fontes utilizadas para o diagnós-
tico dos tomos abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e drena-
gem de águas pluviais, conforme diagnósticos realizados pela empresa de consultoria contratada (COBRAPE, 
2021a, b, c e d).
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Tabela 1 – Sistema de informação e banco de dados utilizados na elaboração no Produto 2

TOMO INSTITUIÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E BANCO DE DADOS E ANO REFERÊNCIA

Abastecimento de 
água

IBGE Censo Demográfico (2000,2010); Pesquisa de Informações Básicas Municipais - MU-
NIC (2011,2017); Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB (2000, 2008)

MDR Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2015, 2017, 2018)

MS DATASUS (2010, 2019); Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano – SISAGUA (2015 a 2019)

SEMAD Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - IDE-SISEMA (2020)

IGAM Banco de outorgas estaduais (2020)

ANA Banco de outorgas federais (2020)

ARSAE Contratos de concessão (todos os anos); Relatórios de fiscalização (todos os anos); 
Resoluções (todos os anos)

COPASA Base de dados COPASA (2019)

Esgotamento sa-
nitário

ANA Atlas Esgotos - Despoluição de Bacias Hidrográficas (2017 e 2019)

IBGE Censo Demográfico (1991.2000,2010); MUNIC (2011,2017); PNSB (2000, 2008)

SEMAD IDE-SISEMA (2020)

MDR SNIS (2017, 2018)

MS DATASUS (2010, 2019)

ARSAE Contratos de concessão (todos os anos); Relatórios de fiscalização (todos os anos); 
Resoluções (todos os anos).

COPASA Base de dados COPASA (2019)

Manejo de resídu-
os sólidos urbanos

IBGE Censo Demográfico (1991, 2000,2010); MUNIC (2011,2017); PNSB (2000, 2008)

SEMAD IDE-SISEMA (2020); Vistorias (2018,2019), Banco de dados internos 
(2018,2019,2020)

MDR SNIS (2017, 2018)

MS DATASUS (2010, 2019)

FEAM Banco de dados internos (2016, 2018, 2019 e 2020)

ABRELPE Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2019, 2020)

Drenagem de 
águas pluviais

IBGE Censo Demográfico (2000,2010); MUNIC (2011,2017); PNSB (2000, 2008)

MS DATASUS (2010, 2019)

SEMAD IDE-SISEMA (2020)

MDR SNIS (2015, 2017, 2018)

ANA Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (2014)

Fonte: elaborado pelos autores

Após a elaboração do diagnóstico situacional preliminar são realizadas as pré-conferências regionais nos 
07 (sete) territórios de saneamento básico. As pré-conferências têm por objetivo principal garantir participa-
ção social na elaboração do PESB, com validação e enriquecimento do diagnóstico preliminar por meio de 
contribuições da sociedade.

A participação social, por meio das pré-conferências, permite que o público-alvo dos serviços possa con-
tribuir com o planejamento da política de saneamento do estado, possibilitando que as peculiaridades locais 
sejam consideradas no âmbito do plano.
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Além do material divulgado para as pré-conferências, todos os produtos do PESB foram disponibilizados 
na página oficial da SEMAD. Na página também foi disponibilizado formulário para contribuições sociais e de 
entidades, a qualquer tempo, sobre os produtos disponibilizados.

Durante as pré-conferências estão previstos trabalhos em grupos, conforme o eixo do saneamento, para 
que a população possa contribuir com o diagnóstico, além de sugerir ações, metas e projetos para serem 
incorporados na etapa de prognóstico. Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, as pré-
-conferências iniciaram-se em formato online por meio da plataforma Teams. Com base nas contribuições 
obtidas nas pré-conferências, propõe-se a consolidação do diagnóstico e a elaboração do prognóstico com 
a finalidade apontar as demandas futuras pelos serviços.

A partir de então, serão propostos projetos, ações e programas, com definição de metas e estra-
tégias de atuação para cada eixo do saneamento em curto, médio e longo prazo em um horizonte de 
planejamento de 20 anos.

Findada a elaboração do diagnóstico situacional consolidado e do prognóstico, propõe-se a realização 
da conferência estadual, para apresentação da situação do saneamento básico em todo o estado de Minas 
Gerais. A conferência será também uma etapa de mobilização social, possibilitando a participação dos diver-
sos atores envolvidos com a temática de saneamento no estado. A conferência terá caráter informativo, par-
ticipativo e deliberativo em relação às propostas de ações de planejamento sugeridas no âmbito do PESB.

Por fim, após a realização da Conferência Estadual, o conteúdo desenvolvido será consolidado em uma 
proposta preliminar do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. A proposta irá conter, além 
das estratégias para universalização do saneamento, com estimativas de custos e definição das áreas prio-
ritárias para atuação, mecanismos de monitoramento e avaliação durante todo o horizonte de planejamento.

O conteúdo proposto para o PESB atende aos requisitos mínimos para planos de saneamento básico 
estabelecidos pela Lei Federal 11.445/2007.

A participação de especialistas, por eixo de saneamento, na validação dos produtos contribui para 
resultados com boa qualidade técnica. A avaliação interinstitucional, pelo GTI, permite que o diagnós-
tico e o prognóstico perpassem diferentes áreas de atuação do governo, contribuindo para um produto 
conciso que convirja para interesses comuns.

Por fim, a existência do plano garantirá ao estado o investimento de forma estratégica, convergindo 
ações em busca de resultados comuns.

4 DISCUSSÃO
Com menos de 50% da população urbana atendida por tratamento de esgotos e cerca de 360 lixões em 

operação no estado, Minas Gerais ainda tem que trilhar um longo caminho para alcançar a universalização dos 
serviços. Conforme levantamento feito nos atos normativos e portais de transparência ativa, há ações voltadas 
para o saneamento básico sendo desenvolvidas por diferentes entes do Estado de Minas Gerais, que precisam 
de convergência entre si. Nestes termos, também não há metas com indicadores claros que permitam mensu-
rar o ganho que as ações, isoladamente, proporcionaram para a universalização dos serviços. 

A ausência de um plano estadual que aponte as principais necessidades de investimento e defina as 
áreas prioritárias de atuação faz com que sejam dispendidos recursos de forma pulverizada, reduzindo a 
eficácia das ações para a universalização dos serviços. A atuação de forma dispersa também dificulta o mo-
nitoramento dos resultados por parte do governo do estado. Assim, investe-se sem mensurar o ganho que os 
recursos proporcionaram em uma visão mais ampla de planejamento e estratégia de política pública.

Neste contexto a existência de um plano estadual de saneamento básico e de um órgão coordenador da 
política de saneamento pode otimizar os investimentos e maximizar os resultados. O plano também propõe 
metas e indicadores, o que permite monitorar a eficácia das ações desenvolvidas e aplicar medidas correti-
vas para se alcançar o fim que se propõe.
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O plano também apontará a estimativa de custos para universalização dos serviços de saneamento, o 
que permite ao Estado fazer planejamento financeiro e trabalhar em linhas de financiamento para apoiar os 
municípios na implantação das estruturas. Com o PESB, Minas Gerais define os rumos para a universaliza-
ção. A partir daí, o Estado pode se organizar de forma estratégica para alcançar resultados com alta perfor-
mance na execução da política pública.

Vale destacar que, ao longo do processo de elaboração do PESB, em 2020, foi publicada a Lei Federal 
14.026/2020, que instituiu o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico no país. É esperado que o 
novo marco impulsione o saneamento no Brasil. Dentre outras obrigações, algumas já citadas, a lei trouxe 
a obrigatoriedade de instituição pelos estados das unidades regionais de saneamento, constituídas pelo 
agrupamento de municípios, não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de 
higiene e saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. A 
SEMAD encaminhou uma proposta de projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

 

5 CONCLUSÃO
Na ausência de um plano estadual de saneamento básico, Minas Gerais vinha investindo no setor de for-

ma descoordenada e sem monitoramento da efetividade destes investimentos.

O Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais, mesmo elaborado com dados secundários, 
contou com extensa investigação em diferentes bancos de dados, além da contribuição de especialistas em 
cada eixo de saneamento. A participação de um grupo de trabalho intergovenamental para acompanhar a 
elaboração e validar cada etapa do plano permite que as ações perpassem várias áreas de atuação do gover-
no, coordenando esforços em torno de objetivos comuns.

Em simbiose com as metas e obrigações do Novo Marco Regulatório do Saneamento, o PESB trará, de 
maneira estratégica, a oportunidade ao estado de Minas Gerais e aos mais de 21 milhões de mineiros de 
universalizar o saneamento de maneira coordenada e planejada, resultando em melhoria da qualidade am-
biental, nos indicadores de saúde pública e assim a qualidade de vida de população.

Com o PESB, Minas Gerais disporá de uma ferramenta de planejamento estratégico que permitirá oti-
mizar os recursos e maximizar os resultados para que se caminhe rumo à universalização dos serviços de 
saneamento.
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RESUMO
Um dos fatores limitantes para o avanço do saneamento básico no Brasil é uma fragilidade na gestão dos 
serviços, principalmente em municípios de pequeno porte, por não contarem com uma estrutura com corpo 
técnico qualificado. Esse artigo objetiva prover elementos para subsidiar uma análise sobre a maneira mais 
adequada de prestação e regulação dos quatro eixos do saneamento para esses municípios, inclusive com a 
possibilidade de nortear a elaboração dos respectivos planos municipais de saneamento básico. Baseado em 
uma revisão narrativa de literatura sobre o assunto, elaborou-se um cenário comparativo com as diferentes 
alternativas para prestar e regular as atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a drena-
gem e manejo de águas pluviais, o manejo de resíduos sólidos, e o saneamento nas áreas rurais. O resultado 
das discussões foi a formulação de um quadro com as principais vantagens e desvantagens da prestação 
(administração direta, autarquia, empresa pública ou de economia mista, companhia regional, ou empresa 
privada) e regulação (municipal, estadual, ou consorciada), além de fornecer elementos para minimizar as 
dificuldades inerentes a cada forma de atuação. Diante das particularidades de cada opção, percebe-se que 
a realidade local é soberana e não existe uma resposta padrão capaz de englobar a diversidade brasileira de 
forma que garanta a sustentabilidade da evolução dos serviços de saneamento. 

Palavras-chave: Prestação, regulação e gestão de saneamento básico. Saneamento rural. Municípios de 
pequeno porte.

1 INTRODUÇÃO
O saneamento básico, composto pelos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sani-

tário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, apre-
senta diferentes modelos organizacionais e institucionais de sua gestão. Parte dessa diversidade se justifica 
pelas diferentes características dos mais diversos contextos presenciados ao longo do território brasileiro.

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente 
a 2010, para municípios com até 50.000 habitantes, 35,0% da população possui serviços de saneamento 
adequados, enquanto para populações superiores a 50.000 habitantes, esse percentual cresce para 69,1%. 
Considera-se adequado, neste caso, o serviço de abastecimento de água por rede geral, o de esgotamento 
sanitário por rede geral ou fossa séptica e o de coleta de resíduos de forma direta ou indireta.

De acordo com os dados de acesso aos serviços de saneamento, pode-se afirmar que as áreas rurais e 
os municípios de pequeno porte, em sua maioria, são mais deficitários se comparados aos grandes centros 
urbanos, o que aparenta ser uma incoerência, já que 68% dos municípios possuem menos que 20.000 
habitantes e 88% possuem população inferior a 50.000 habitantes.

Dessa forma, é estratégico dissociar do protagonismo exercido pelas grandes cidades nos estudos de 
saneamento e se concentrar na elaboração de alternativas de gestão com foco nos municípios de pequeno 
porte. Além de englobarem boa parte da população, a estrutura geral destes e o baixo montante de recursos, 
que incide na deficiência de um corpo técnico qualificado, dificulta a adequação dos modelos ao contexto 
municipal. Ademais, é impossível pensar em universalização dos serviços sem considerar as especificidades 
inerentes às áreas rurais de cada município. 

Então, a gestão desses serviços é o conjunto de cinco elementos: o planejamento, a regulação, a presta-
ção, a fiscalização e o controle social. Para todos, não existe uma forma rígida e engessada de operaciona-
lização, sendo que para cada contexto há alguma alternativa que irá proporcionar o melhor resultado social, 
ambiental e econômico.
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2 METODOLOGIA
Por meio de uma revisão narrativa de literatura, consultando-se publicações, legislações e base de dados 

relacionadas ao saneamento, elaboraram-se comparações entre os modelos propostos para os elementos 
da gestão de regulação e prestação, associando-os a um eixo do saneamento em específico. Pela própria 
natureza dos serviços, agrupou-se abastecimento de água e esgotamento sanitário, enquanto drenagem e 
manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos foram apresentados individualmente. O tópico de sa-
neamento rural agregou ambos os elementos da gestão e os quatro eixos dos serviços devido à necessidade 
de um olhar mais holístico para suprir as demandas e especificidades dos contextos rurais.

3 RESULTADOS
3.1 Prestação e regulação de serviços

A prestação dos serviços de saneamento básico pode se dar de distintas formas, sendo direta, indireta 
ou associada. Os arranjos organizacionais possíveis são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Alternativas de prestação de serviços de saneamento básico

GESTOR FORMA DE PRESTAÇÃO INSTRUMENTO DE 
OUTORGA PRESTADOR

Titular

Direta centralizada Lei Órgão de administração direta do titular (secretaria, 
departamento, divisão etc.),

Direta descentralizada Lei

Entidade de administração indireta do titular:
• Autarquia
• Empresa pública
• Empresa de economia mista
• Fundação

Indireta

Contrato de 
concessão ou 
de permissão 
mediante licitação 
prévia

• Terceiros
• Autarquia
• Empresa pública
• Empresa de economia mista
• Empresa privada
• Consórcio de empresas
• Sociedade de propósito específico

Consórcio 
público

Associada direta Contrato de 
consórcio

• Autarquia intermunicipal
• Consórcio público

Associada indireta

Contrato de 
consórcio, de 
concessão 
ou permissão 
mediante licitação 
prévia

• Órgãos ou entidades de entes consorciados ou 
conveniados

• Terceiros
• Autarquia
• Empresa pública
• Empresa de economia mista
• Empresa privada
• Consórcio de empresas
• Sociedade de propósito específico

Fonte: Adaptado de BRASIL (2019)

Pela natureza da prestação de serviços de saneamento básico, na qual a economia de escala é fator cru-
cial para a viabilidade financeira e a implantação da infraestrutura apresenta um alto custo, torna-se inviável 
a existência de concorrência. Diante disso, esse mercado é denominado monopólio natural. As consequên-
cias dessa falta de competição são a ausência de incentivo para aumentar a qualidade do serviço prestado 
e a eficiência da prestação – visando reduzir os custos para o consumidor final – e a inexistência de uma 
regulação do próprio mercado acerca do valor cobrado.

Com o intuito de garantir que um serviço de monopólio natural seja executado visando à promoção do 
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bem-estar da população e à universalização do acesso, mediante uma cobrança adequada, surge a necessi-
dade de uma entidade reguladora. De certa forma, cabe ao Estado garantir que os princípios fundamentais do 
saneamento, defendidos pela Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007), estejam sendo cumpridos pelos prestadores. 

Ficou estabelecido na Lei 14.026/2020 que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)1 
será responsável por estabelecer as normas de referência para a regulação (BRASIL, 2020a). Ainda, de acor-
do com a Lei 11.445/2007, a regulação deve ser realizada por entidade de natureza autárquica dotada de 
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira que atenderá aos princípios 
de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer en-
tidade reguladora, sendo que o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades 
a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. As alternativas de regulação são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Alternativas de regulação dos serviços de saneamento básico

REGULAÇÃO MUNICIPAL REGULAÇÃO ESTADUAL REGULAÇÃO CONSORCIADA

Por órgão municipal com atribuição de 
acordo com a lei

Por órgão ou entidade de ente da 
Federação a que o titular tenha 
delegado a prestação por meio de 
convênio de cooperação 

Por consórcio público de direito público 
integrado pelos titulares dos serviços

Fonte: Elaborado pelos autores

Nos casos em que não exista, no estado do titular, agência reguladora constituída que tenha aderido 
às normas de referência da ANA, ele poderá optar por aderir a uma agência reguladora de outra unidade 
federativa. Ainda assim, é necessário que seja dada prioridade, entre as agências reguladores qualifica-
das, àquela mais próxima ao local de prestação do serviço, e que haja anuência da agência reguladora es-
colhida, que poderá cobrar uma taxa de regulação diferenciada, de acordo com a distância de seu estado 
(BRASIL, 2020a).

Por fim, para o contexto de saneamento básico, as principais atividades exercidas pelas agências regu-
ladoras são: fiscalização; regulação econômica; ouvidoria; normatização; e acompanhamento dos planos 
municipais de saneamento básico (PMSB).

3.2 Abastecimento de água e esgotamento sanitário

A maioria dos municípios já possuem prestação pelo menos do serviço de abastecimento de água, sendo 
as companhias regionais de sociedade de economia mista bem presentes nesse setor, como mostrado na 
Tabela 3. Já em relação ao nível de abrangência local, percebe-se uma tendência de prestação dos serviços 
pela administração pública direta.

1 Antiga Agência Nacional de Águas.

Tabela 3 - Natureza jurídica dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário no Brasil em 2019

ABRANGÊNCIA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DIRETA AUTARQUIA EMPRESA 

PÚBLICA

SOCIEDADE 
DE ECONOMIA 

MISTA

EMPRESA 
PRIVADA

ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL

Regional - 7,1% 3,6% 85,7% 3,6% -

Microrregional - 37,5% - - 62,5% -

66,3% 26,2% 0,3% 0,3% 6,5% 0,3%

Fonte: Adaptado do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto SNIS 2019 (BRASIL, 2020 b)
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Sobre o segundo aspecto, dentre os eixos do saneamento básico, o de abastecimento de água e o 
de esgotamento sanitário são os que possuem modelos de regulação dos serviços prestados mais bem 
estabelecidos e bem estruturados. Segundo uma pesquisa realizada em 2019 pela Associação Brasileira 
de Agências de Regulação (ABAR), prevalece a regulação dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário por agências estaduais, seguida da regulação por agências municipais (Figura 1). 
Além disso, quanto ao tipo de veiculação das agências reguladoras com órgãos superiores, verifica-se que 
quase metade (47%) tem vinculação ao gabinete do executivo, vindo logo após as agências, vinculadas 
às secretarias (44%) e as vinculadas aos consórcios públicos (9%) (ABAR, 2019).

3.3 Drenagem e manejo de águas pluviais

Os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas são constituídos pelas atividades, pela in-
fraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou reten-
ção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, 
contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes (BRASIL, 2020a).

Historicamente, o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais recebe os menores investimentos e 
atenção comparado aos outros eixos do saneamento básico. Além disso, outra característica deste eixo é 
que a maioria das entidades prestadoras de serviços de Manejo de Águas Pluviais (MAP) pertence à esfera 
municipal, sendo 98% de administração direta, como pode ser observado na Figura 2 (TASCA, 2016).

53,10%

9,40%

37,50%

Estadual Intermunicipal Municipal

Fonte: ABAR (2019)

Figura 1 - Modelos de regulação das Agências Reguladoras de Saneamento Básico  
presentes nos municípios brasileiros
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98,80%

1,00% 0,20%

Administração pública direta

Autarquia

Empresa pública

Sobre a regulação da prestação de serviços de drenagem e MAP, esta é uma função pública importante 
para que a prestação destes se desenvolva de forma organizada e eficiente. Entretanto, os dados mostram 
que apenas 1,4% dos municípios possuem algum tipo de regulação efetuada por órgão ou entidade apro-
priado (BRASIL, 2020c).

3.4 Manejo de resíduos sólidos

No caso do manejo de resíduos sólidos urbanos, em relação à prestação do serviço, os titulares do servi-
ço são responsáveis por todas as etapas, desde a coleta até a disposição final. Segundo a Lei 14.026/2020, 
essas etapas abrangem os resíduos domiciliares, os resíduos originários de atividades comerciais, industriais 
e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, e os resíduos originários dos 
serviços públicos de limpeza urbana.

No Brasil, segundo dados do SNIS 2019 (BRASIL, 2020d), a prestação de administração pública direta é 
a predominante para esse tipo de serviço, como apresentado pela Figura 3.

Para municípios de pequeno porte, a tendência observada acima é a mesma, como mostrado na Tabela 4.

Fonte: Adaptado do Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas SNIS 2019 (BRASIL, 2020c)

Fonte: Adaptado do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos SNIS 2019 (BRASIL, 2020d)

Figura 2 - Natureza jurídica dos prestadores de serviços de drenagem e  
manejo de águas pluviais no Brasil em 2019

Figura 3 - Natureza jurídica dos prestadores de serviços de manejo de resíduos sólidos no Brasil em 2019

94,30%

2,10%
3,00% 0,60%

Administração pública direta

Autarquia

Empresa pública

Sociedade de economia mista com
administração pública
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Segundo a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os grandes geradores 
devem elaborar e implementar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sendo responsáveis pelas eta-
pas de gerenciamento, da coleta à destinação final (BRASIL, 2010).

Estão sujeitos à elaboração e implementação do plano os geradores de resíduos dos serviços públicos 
de saneamento básico; resíduos industriais, sendo os gerados nos processos produtivos e instalações in-
dustriais; resíduos de serviços de saúde; resíduos de mineração; resíduos perigosos; resíduos que, mesmo 
caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 
resíduos domiciliares pelo poder público municipal; resíduos da construção civil; resíduos de serviços de 
transportes; e resíduos agrossilvopastoris.

Ainda, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade. Nos 
casos que não são necessários o licenciamento ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento cabe à 
autoridade municipal competente.

A regulação do serviço de manejo de resíduos sólidos pode ser realizada por entes reguladores muni-
cipais, estaduais ou consorciados, como mencionado na primeira sessão. Segundo dados da pesquisa de 
2018, realizada pela ABAR, das 40 agências que responderam, apenas 6 efetuam regulação dos serviços de 
resíduos sólidos. 

3.5 Saneamento Rural

Como já apresentado anteriormente, a titularidade dos serviços de saneamento básico é de responsabili-
dade do município ou Distrito Federal, no caso de interesse local (BRASIL, 2020a). Sabe-se, também, que o 
município é composto pelas respectivas regiões urbanas e rurais. Logo, pelo caminho lógico, a responsabili-
dade pelos serviços nas áreas rurais também é do município, quando este for o titular. Todavia, baseando-se 
nos números relativos ao diagnóstico2, percebe-se um certo abandono do poder público em enfrentar os de-
safios ocasionados pelas características inerentes a esse contexto, seja pela baixa densidade demográfica, 
pela distância dos centros urbanos, ou por simples descaso.

4 DISCUSSÃO
4.1 Abastecimento de água e esgotamento sanitário

Tendo como base os resultados apresentados para elaboração dos eixos de água e de esgoto de um PMSB 
para um município de pequeno porte, deve-se considerar a continuidade do modelo já instalado, regularizando 
qualquer aspecto institucional que não tenha sido normatizado. Para isso, o PMSB deve prever análises de de-
sempenho do modelo até então adotado, bem como de viabilidade técnica e financeira e compará-las à possi-
bilidade de adoção de outro modelo institucional. Para subsidiar e orientar os estudos e análises dos modelos 
de prestação de serviços de água e de esgoto, foi elaborada a Tabela 5 com suas vantagens e desvantagens.

2 Não é objetivo desse documento se debruçar sobre a análise situacional do saneamento básico. Para mais informações, tem-se o Plano Nacio-
nal de Saneamento Básico, com edição revista de 2018, e o Programa Nacional de Saneamento Rural, de 2019.

Tabela 4 - Natureza jurídica dos prestadores de serviços de municípios com população  
menor que 100.000 habitantes

FAIXA POPULACIONAL ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DIRETA AUTARQUIA EMPRESA 

PÚBLICA

SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA COM ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

<30.000 hab. 95,9% 0,9% 2,8% 0,4%

30.000< 
população≤100.000 hab 92,1% 4,0% 3,3% 0,7%

Fonte: Adaptado do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos SNIS 2019 (BRASIL, 2020d)
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Tabela 6 - Comparação dos modelos de regulação dos serviços de água e esgoto

MODELO DE 
REGULAÇÃO VANTAGENS DESVANTAGENS

Municipal
• Proximidade ao contexto local;
• Possibilidade de maior participação 

social no ato regulatório.

• Sujeita a interferências do chefe do executivo, prejudicando a 
independência decisória e autonomia;

• Custos para manter um corpo técnico qualificado podem ser 
impactantes para municípios de pequeno porte;

• Alta rotatividade de profissionais e ausência de técnicos 
devidamente capacitados;

• Nos casos em que os prestadores de serviços sejam de 
âmbito estadual e atendam a inúmeros municípios, a 
multiplicidade de entidades reguladoras municipais propicia 
ambiente de insegurança e instabilidades regulatórios.

A respeito da regulação, levando em consideração a experiência e os resultados dos entes reguladores 
já existentes, foi elaborada a Tabela 6.

Tabela 5 - Comparação dos modelos de prestação de serviços de água e esgoto

ALTERNATIVA VANTAGENS DESVANTAGENS

Administração direta 
centralizada

• Atuação voltada para os objetivos locais;
• Conhecimento e proximidade à realidade local, 

facilitando a identificação dos problemas;
• Possibilidade de menores custos se houver 

uma boa gestão;
• Menor tributação;
• Facilidade na integração com outras políticas 

públicas do município.

• Escassez de recursos;
• Menor apoio técnico;
• Dificuldade de exercer ações de longo prazo 

pela dependência dos ciclos políticos;
• Maiores dificuldades de separar as receitas 

e despesas das contas do município;
• Riscos de ingerência política; 
• Maior burocracia para contratações.

Autarquia e empresa 
pública ou de 
economia mista 
municipal

• Atuação voltada para os objetivos locais;
• Maior autonomia jurídica comparada à 

administração direta;
• Conhecimento e proximidade da realidade 

local, facilitando a identificação dos 
problemas;

• Possibilidade de menores custos se houver 
uma boa gestão;

• Facilidade na integração com outras políticas 
públicas do município.

• Facilidade de obtenção de recursos e 
financiamentos (Empresas).

• Dependência de recursos municipais;
• Menor escala de prestação pode implicar em 

maiores custos;
• Dificuldade de exercer ações de longo prazo 

pela dependência dos ciclos políticos;
• Complexidade na gestão para municípios 

de pequeno porte por risco de ingerência 
política;

• Custos administrativos podem ser 
impactantes para municípios de pequeno 
porte.

Companhias Regionais • Maior capacidade e qualificação técnica;
• Maior facilidade para obtenção de recursos.

• Maior tributação;
• Desconexão com a realidade municipal e 

afastamento dos objetivos locais;
• Possibilidade de tarifas mais altas;
• Com o objetivo de lucro, podem adiar 

investimentos e reduzir a qualidade de 
serviço.

Empresa privada

• Facilidade nos processos de compras e 
contratações; 

• Possibilidade de menores custos se houver 
uma boa gestão;

• Maior facilidade para obtenção de recursos.

• Possibilidade de tarifas mais altas;
• Desconexão com a realidade municipal e 

afastamento dos objetivos locais; 
• Com o objetivo de lucro, podem adiar 

investimentos e reduzir a qualidade de 
serviço, se não houver boa fiscalização e 
controle social; 

• Falta de interesse em locais com menor 
capacidade de pagamento.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Tabela 7 - Aspectos da prestação direta de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais

FRAGILIDADES AÇÕES MITIGADORAS

Indisponibilidade de recursos 
financeiros

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico com abordagem específica 
do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais (objetivos, planos de ações e 
metas) para ter acesso a recursos federais e outros.

Pouca qualificação técnica-operacional Busca por qualificação técnica dos membros das equipes responsáveis por meio de 
capacitações oferecidas por órgãos e instituições em âmbito federal e estadual.

Falta de dados e informações em 
relação a drenagem e manejo de águas 
pluviais do município

• Cadastramento das estruturas de drenagem já existentes no município (sede e 
localidades);

• Levantamento das carências e lacunas do serviço de drenagem e manejo no 
município (ex.: alagamentos na sede, enxurradas no meio rural).

Inexistência de integração com outros 
órgãos dos serviços de saneamento

Articulação com outros órgãos gestores como os responsáveis pelos outros serviços 
de saneamento, para implementação de ações conjuntas para a conservação dos 
sistemas de drenagem.

Falta de organização em uma entidade 
específica com autonomia e com 
membros de atuações administrativas e 
de gestão do serviço

Centralização da gestão da drenagem e do MAP em um órgão ou entidade 
específico, mesmo que haja a atuação de outros (ex.: órgão gestor é a Secretaria 
de Meio Ambiente e Saneamento, mas a Secretaria de Obras realizará as 
intervenções).

Falta de meios de financiamento 
para prestação do serviço e 
insustentabilidade financeira

• Instituição de modelo de cobrança na forma de tributos, por meio de taxas, 
específicas ou não, tarifas ou outros preços públicos de acordo com o regime de 
prestação do serviço; 

• Direcionar a arrecadação à entidade específica responsável pela gestão do 
serviço de drenagem e MAP. 

Fonte: Elaborado pelos autores

Além disso, como a institucionalização do eixo de drenagem e manejo de águas pluviais ainda é pouco 
desenvolvida, para a regulação desses serviços, o ideal é designar um órgão ou entidade que possa fornecer 
apoio técnico e institucional nesse avanço e que tenha interface com outros eixos do saneamento e com 
a própria gestão pública municipal. A fiscalização deve ser independente do órgão definido para a gestão, 
preferencialmente exterior à administração pública.

4.3 Manejo de resíduos sólidos

A respeito dos grandes geradores mencionados anteriormente, para a gestão desses diferentes tipos de 
resíduos, os municípios devem se atentar às seguintes orientações e legislações vigentes (Tabela 8):

4.2 Drenagem e manejo de águas pluviais

Observou-se que para municípios de pequeno porte, além de dificuldades financeiras, são encontrados 
empecilhos técnicos e operacionais para a gestão do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urba-
nas. Por isso, na Tabela 7 são apresentados pontos de atenção e ações mitigadoras que devem ser contem-
plados pelos planos municipais de saneamento básico e pela gestão do serviço.

Estadual

• Possibilidade de encontrar mais 
agências estruturadas com 
instrumentos regulatórios já definidos; 

• Corpo técnico mais qualificado.

• Sujeita à interferência estadual, caso a prestação seja 
estadual; 

• Distanciamento das peculiaridades municipais;
• Faz-se necessário um corpo técnico mais robusto em número 

de pessoas.

Consorciada

• Pode desenvolver uma regulação mais 
próxima e adequada ao município por 
ter menos municípios regulados que 
uma agência estadual;

• Maior autonomia que a regulação 
municipal;

• Podem regular municípios com 
realidades e características 
semelhantes.

• Pode não ter escala suficiente para alcançar a 
sustentabilidade financeira;

• Possibilidade de dificuldade no recrutamento de pessoal 
técnico qualificado;

• Se os funcionários pertencerem ao prestador municipal 
podem ocorrer conflitos de interesse;

• Maior dificuldade para deliberações por envolver diferentes 
municípios.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Já sobre a regulação, os entes reguladores municipais são os que predominam nesse setor. Entretanto, 
observa-se o surgimento de consórcios públicos que estão ampliando sua atuação para regular também os 
serviços de manejo de resíduos sólidos. A participação em consórcios que efetuam a regulação desses ser-
viços pode ser uma boa alternativa para se alcançar a sustentabilidade financeira e as metas estabelecidas 
nos planos municipais de saneamento básico. É importante atentar-se ao fato de que a maior parte das enti-
dades reguladoras existentes exerce a regulação técnica/normativa da prestação dos serviços, abrangendo 
muito pouco a regulação econômica da mesma. Com a obrigatoriedade da cobrança definida pela ANA, a 
regulação nesse aspecto será fundamental. 

4.4  Saneamento rural

Com base nos resultados supracitados, para alcançar a universalização do acesso, a parcela da popu-
lação residente nas áreas rurais e nas periferias urbanas devem ser contempladas pelas ações públicas, de 
modo a garantir a promoção e estado de bem-estar desses moradores. Para almejar tal situação, o ponto pri-
mordial é a inclusão das áreas rurais nos planos municipais de saneamento Básico. Inclusive, essa é uma das 
diretrizes do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), responsável por nortear a futura elaboração 
de políticas e instrumentos sobre o assunto.

Sendo assim, foi elaborada a Tabela 9, adaptando as premissas defendidas pelo PNSR para auxiliar na 
elaboração dos planos municipais de saneamento básico de municípios.

Tabela 8 - Responsabilidade Municipal por tipo de resíduo sólido gerado

TIPO DE RESÍDUO LEGISLAÇÃO VIGENTE ORIENTAÇÕES/OBSERVAÇÕES

Resíduos da 
Construção Civil (RCC)

Resolução CONAMA 
307/2002

• Elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil, em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos;

• Apontar, no plano, as diretrizes técnicas e procedimentos para os 
pequenos geradores, bem como para os planos de gerenciamento a 
serem elaborados pelos grandes geradores.

Resíduos dos Serviços 
de Saúde (RSS)

Resolução CONAMA 
358/2005; 
Resolução ANVISA RDC 
222/2018.

• Os geradores devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS;

• Os órgãos competentes dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios devem estabelecer critérios para determinar quais 
serviços serão objetos de licenciamento ambiental, do qual deverá 
constar o PGRSS.

Resíduos industriais e 
perigosos

Resolução CONAMA 
313/2002

• Realizar o mapeamento das indústrias e setores existentes na 
localidade para incluir no PMSB;

• Atentar-se aos resíduos industriais dos setores que devem apresentar 
ao órgão estadual de meio ambiente informações sobre geração, 
características, armazenamento, transporte e destinação de seus 
resíduos sólidos que compõem o Inventário Nacional de Resíduos 
Industriais. 

Resíduos de mineração Lei 12.305/2010
• Identificar as atividades minerárias no município;
• Inserir diretrizes do gerenciamento dos resíduos oriundos da 

mineração no PMSB.

Resíduos 
agrossilvopastoris Lei 12.305/2010

• Os resíduos agrossilvopastoris são aqueles gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais (cultivos, criações de animais, 
beneficiamento, processamento etc.), incluídos os relacionados a 
insumos utilizados nessas atividades;

• A gestão dos resíduos gerados por embalagens de defensivos 
agrícolas é realizada pelos próprios comerciantes, que recebem a 
embalagem e dão a destinação adequada desse resíduo.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Tabela 9 - Aspectos do Saneamento Rural

FRAGILIDADES AÇÕES MITIGADORAS

Falta de planejamento e priorização 
do saneamento em áreas rurais 

• Elaborar o PMSB com inclusão das demandas das áreas rurais, das metas 
e diretrizes do PNSR;

• Incentivar a institucionalização dos serviços de saneamento no âmbito 
rural, inclusive em áreas onde ainda não é prevista a implementação de 
infraestrutura e em comunidades isoladas e/ou tradicionais;

• Prever apoio técnico adequado ao modelo de prestação escolhido.

Pouca articulação entre poder 
público e sociedade civil

• Criar mecanismos de participação e controle social nas ações de 
planejamento, execução e gestão dos serviços de saneamento (Ex.: 
Tratar das demandas do saneamento rural em ambientes de discussão 
como os conselhos municipais que são responsáveis pelo assunto e 
promover audiências públicas);

• Incentivar a mobilização social e práticas educativas em saúde ambiental 
e saneamento rural de forma contínua (Ex.: Fomentar a elaboração de 
material educativo nas escolas que recebem alunos das áreas rurais do 
município).

Baixa atuação do poder público em 
áreas rurais

• Decidir junto à sociedade civil o melhor modelo de prestação do serviço;
• Incluir no PMSB as demandas do saneamento rural;
• Interagir com os fóruns estaduais do PNSR, com o estado e/ou outros 

municípios;
• Assumir compromissos e metas para implementar ações de saneamento 

nas áreas rurais, abrangendo medidas estruturais e estruturantes.

Baixa qualidade dos serviços de 
saneamento básico e falta de 
controle da qualidade sanitária dos 
mesmos

• Ampliar o atendimento do prestador às áreas rurais ou garantir qualidade 
e insumos necessários para auxiliar na gestão compartilhada com os 
usuários;

• Fomentar a formação técnica de moradores das comunidades, para que 
possam realizar ações rotineiras de operação e manutenção em serviços 
de saneamento e garantir o oferecimento dessas capacitações por meio 
dos contratos de concessão e/ou permissão. 

• Oferecer apoio técnico e operacional, bem como realizar treinamentos e 
visitas a campo para controle e fiscalização da qualidade dos serviços.

Baixa economia de escala • Participar de consórcios ou convênios que realizam os serviços de 
saneamento em áreas rurais.

Particularidades e regiões únicas
• Realizar estudos e levantamentos técnicos das peculiaridades das áreas 

rurais do município para subsidiar o PMSB e a escolha do modelo de 
gestão adequada para o saneamento rural.

Escassez de recursos e 
insustentabilidade financeira

• Facilitar e incentivar a implementação da cobrança pelos serviços de 
limpeza pública, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando garantir a 
viabilidade e a sustentabilidade da gestão e prestação dos serviços nas 
áreas rurais;

• Incentivar que os projetos e ações a serem executados com recursos 
federais sejam avaliados pelos conselhos municipais.

Fonte: BRASIL (2019)

5 CONCLUSÃO
Como visto, o alcance do saneamento básico no país apresenta uma lacuna quando se trata de muni-

cípios de pequeno porte, o que suscita a elaboração de uma abordagem específica sobre a gestão nesses 
locais visando o avanço do setor. A partir do levantamento de dados, foi possível perceber algumas tendên-
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cias a respeito desses aspectos, como a forte presença de companhias estaduais no abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, a presença dominante da administração pública direta na prestação dos serviços 
de manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, e o baixo desenvolvimento da regulação nessas 
áreas. O saneamento rural, igualmente importante, recebe atenção irrisória do poder público.

As discussões realizadas com base nessas informações permitem concluir que a individualidade de cada 
município é um fator preponderante na adoção de um modelo de gestão, principalmente para os de pequeno 
porte. Apenas com conhecimento, estudos e análises locais é que se torna possível identificar ações priori-
tárias para expandir o saneamento básico nesses lugares. É evidente que a associação entre municípios é 
uma alternativa absolutamente factível, desde que não seja imposta. O momento de mudança incita reava-
liações nos modelos atuais não no sentido de ruptura, mas de aperfeiçoamento, pois o objetivo segue sendo 
o mesmo: a universalização.
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RESUMO
Este trabalho apresenta, para o público do CREA-MG, lentes de análise para a compreensão da reestru-
turação recente do setor de água e esgoto no Brasil à luz da Lei Federal 14.026/2020. Do ponto de vista 
teórico e contextual, isso é feito a partir das literaturas científicas que tratam das temáticas da austeridade 
fiscal e da financeirização. Empiricamente, esses processos são ilustrados a partir do caso da COPASA, 
por meio de dados financeiros secundários e entrevistas semiestruturadas com ex-reguladores, ex-ges-
tores e consultores. Em seguida, são tecidos comentários sobre os leilões de concessões realizados em 
outros estados da federação (Alagoas e Rio de Janeiro) e o Decreto Federal 10.710/2021, que ajudam a 
corroborar os processos identificados anteriormente. A austeridade fiscal aplicada aos entes subnacionais 
aliada à lógica da financeirização ajudam a compreender motivações da nova rodada regulatória para o 
setor. O artigo então conclui enfatizando o que se pode esperar dessa onda para o setor de saneamento 
básico no Brasil.

Palavras-chaves: Saneamento. Agua e esgoto. Privatização. Setor público. Austeridade. Financeirização.

 1 INTRODUÇÃO
À medida que as diferentes ondas de regimes regulatórios atingem os governos subnacionais (estados 

e municípios), as estruturas dos serviços de utilidade pública respondem e adaptam-se a tais movimentos. 
Enquanto entre os anos 1930 e 1980 os governos locais pelo mundo procuravam criar ou trazer de volta os 
serviços públicos, a partir dos anos 1980 houve uma onda de terceirização e privatização (BOYER, 2005; 
BRENNER; PECK; THEODORE, 2010; CLIFTON; DÍAZ-FUENTES; LANTHIER, 2014; PECK; THEODORE, 
2007; WARNER; CLIFTON, 2014). Nas duas primeiras décadas do século XXI, muitos casos de reestatização 
ou desprivatização aconteceram pelo mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesen-
volvidos (ALDAG; KIM; WARNER, 2019; BEL; FAGEDA; WARNER, 2010; KISHIMOTO; STEINFORT; PETITJE-
AN, 2020; WARNER; CLIFTON, 2014).

Em geral e resumidamente, os serviços públicos no Brasil tiveram uma mudança de uma prestação rea-
lizada por multinacionais estrangeiras (principalmente eletricidade, transporte e comunicação) no início do 
século XX para uma desprivatização após os anos 1940. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a insatis-
fação com as tarifas altas e os serviços de baixa qualidade são apontados, pela literatura, como parte dos 
motivos para a ruptura com a canadense Bond and Share e criação e fortalecimento das Centrais Elétricas 
de Minas Gerais (CEMIG) (ANDRADE, 1980; CAMPOLINA DINIZ, 1981; EAKIN, 2001). A energia fornecida 
pela estatal veio a se tornar base para a industrialização mineira, em um período histórico em que o governo 
do estado também criava distritos industriais (como a Cidade Industrial de Contagem) e atraía, junto com o 
governo federal, multinacionais de indústrias de grande porte, como Mannesman, Usiminas e FIAT. Em se-
guida, parte dos serviços públicos foi privatizada (novamente) nos anos 1990 (BRITTO et al., 2012; BRITTO; 
REZENDE, 2017; HUNGARO; ALMEIDA, 2020). Nesse período, as privatizações aconteceram em diferentes 
serviços públicos (telecomunicação, eletricidade, linhas de trem), porém, os movimentos sociais e a socie-
dade civil evitaram que o mesmo acontecesse com o setor de água e esgoto. Após a “Onda Rosa” dos go-
vernos progressistas na América Latina recuando pressões corporativas pelas privatizações nos anos 2000 
(ELLNER, 2018), governos conservadores colocaram em suas agendas a privatização como tópico chave nos 
últimos anos (KISHIMOTO; STEINFORT; PETITJEAN, 2020; MAGALHÃES, 2019)

Mais importante do que apenas uma questão de quem é dono ou controla o que, a estrutura de proprie-
dade pode influenciar a justiça social, a qualidade dos serviços, os direitos humanos, proteção ambiental, a 
economia de custos e a eficiência (KISHIMOTO; STEINFORT; PETITJEAN, 2020; MCDONALD, 2018; WAR-
NER; CLIFTON, 2014). No caso do setor de saneamento, há motivos econômicos que, geralmente, fazem o 
pêndulo da história pender para uma posição em que o setor público tenha grande participação na produção 
e distribuição dos serviços. Essas características econômicas, explicadas a seguir, incluem i) as externalida-
des positivas associadas à provisão desses serviços; ii) o fato desse setor ser caracterizado como monopólio 
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natural; iii) o alto custo de monitoramento caso a prestação seja privada; iv) e os altos custos de transação 
envolvidos nas tentativas de privatização desses serviços. As externalidades são custos ou benefícios que 
afetam um agente que não escolheu incorrer nesse custo ou benefício. As externalidades positivas no setor 
de saneamento indicam que, quando alguém recebe água e esgoto tratados, há um benefício generalizado 
na sociedade, pois aquele que recebe o serviço aumenta suas chances de se tornar mais saudável e produ-
tivo, e evita poluir o curso d’água que prejudicaria todos e particularmente aqueles à jusante na bacia. Isso 
indica que saneamento não é uma mercadoria, pois mesmo quem não tem condições de pagar, deveria ser 
incluído na rede. Se isso não for feito, há uma perda potencial para aqueles que pagam. Segundo, os mono-
pólios naturais são caracterizados pela existência de custo médio de produção de um único produtor < custo 
médio de produção de mais de um produtor. Em outras palavras, é mais barato para a sociedade ter apenas 
1 (um) prestador em uma dada área do que vários prestadores competindo, pois as redes de distribuição e 
infraestruturas de produção não são simples de serem compartilhadas entre diferentes prestadores – basta 
imaginar um prédio com redes de diferentes prestadores de água. Sobre a terceira característica apontada, 
há um alto custo associado ao monitoramento e fiscalização por parte do poder público da prestação priva-
da de serviços de saneamento: os ativos (captações, barragens, adutoras, estações de tratamento, redes) 
são espalhados pelo território e grande parte enterrada sob o solo. Caso o serviço seja prestado de maneira 
privada, resta ao setor público o custo elevado de fiscalização e monitoramento, que de outra maneira já 
estaria internalizado na própria prestação do serviço e seu controle de qualidade. Finalmente, privatizações 
no setor de saneamento envolvem altos custos de transação – a valoração das bases de ativos para outorgas 
e indenizações é bastante complexa, há uma enorme assimetria de informação sobre a real capacidade da 
empresa licitante realizar, de fato, os investimentos que promete e atender aos padrões de qualidade, e os 
contratos são muito longos (30 anos geralmente, mas com casos de quase 100 anos) e é difícil fazer qual-
quer previsão para prazos de décadas, entre outras. Não por acaso, no contexto atual no Brasil, o custo da 
modelagem econômica para as licitações que empresas privadas virão a vencer estão sendo bancados com 
recursos públicos, por meio de bancos públicos de investimento (como BNDES e BDMG). Pelas várias razões 
econômicas apresentadas neste parágrafo, a literatura especializada vem apontando para a prevalência da 
prestação pública de saneamento (BEL; FAGEDA; WARNER, 2010).

Os serviços de água e esgoto no Brasil eram providos, em sua maior parte, pelos munícipios até a cria-
ção das companhias estaduais nos anos 1960 e 1970, guiadas pelos esforços do governo autoritário (1964-
1985). A COPASA por exemplo, descende do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Belo Horizonte. 
Foi fundada, em 1963, sob o nome de Companhia Mineira de Água e Esgoto (COMAG), pouco antes do golpe 
militar de 1964. O governo federal, por meio da ditadura civil-militar, pressionou os municípios pela tercei-
rização dos serviços como condição de acesso a fundos – em semelhança com o contexto atual. Com o 
processo de urbanização extensiva no país (CASTRIOTA; TONUCCI, 2018; MONTE-MÓR, 2006), a COPASA 
rapidamente espalhou-se pelo estado de Minas Gerais, em seus mais de 580 mil km² de área. A companhia 
obtinha contratos de água com 362 munícipios e de esgoto com 22 dos 853 municípios de Minas Gerias em 
1983, levando água a 4,9 milhões de pessoas e esgoto a 2 milhões – apenas 20 anos depois de sua criação 
(ALMEIDA; HUNGARO, 2021). Contudo, os serviços foram deliberadamente negados às populações peri-
féricas (FELER; HENDERSON, 2011; HUNGARO; ALMEIDA, 2020) e mesmo a capital do estado continuou 
apresentando graves problemas relacionados ao esgotamento sanitário e mesmo ao abastecimento d’água 
ao longo do século XX (BORSAGLI, 2016).

A onda de privatizações dos anos 1990 (BRENNER et al., 2010; CLIFTON et al., 2014) atingiu a COPASA, 
porém, a privatização foi evitada. A partir de 2003, uma nova era de privatizações guiadas pelo governo do 
estado atingiu os serviços de utilidade pública, levando ao modo de privatização misto com a Oferta Pública 
Inicial (IPO) das ações da COPASA na bolsa de valores. Desde então, o governo estadual detém pouco mais 
de 50% das ações, enquanto os investidores privados (bancos internacionais e fundos de investimento em 
sua maioria) detêm os outros 49%. Em 2020, a COPASA oferecia água tratada para pouco mais da metade 
da população (54,5%, 11,5 milhões de pessoas) de Minas Gerais. Oferecia serviço completo de saneamento 
(coletado e tratado) para 38,85% (8,2 milhões de pessoas) da população do estado. Legalmente, a COPA-
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SA poderia estabelecer contratos de programa com todos os municípios do estado. Porém, isso obviamente 
dependeria das condições de mercado e dos munícipios, que são os titulares dos serviços. Considerando 
apenas os munícipios que possuem contratos com a COPASA, 2% não possuem serviços de água e 15% de 
esgoto (ARSAE, 2020, p.8).

Entre 2007 e 2013, houve uma inflexão concreta no setor de saneamento no Brasil. Os marcos desse 
período são a Lei Federal 11.455/2007 (conhecida, até pouco tempo, como o Marco Regulatório do Sanea-
mento) e a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB). Houve uma melhoria relativa nos 
níveis de investimento no setor em relação à década anterior (SARTI; ULTREMARE, 2018), embora longe de 
serem suficientes para suprir a carência e o atraso construídos historicamente.

A aprovação do novo marco legal do saneamento, Lei Federal 14.026/2020, representa uma nova rodada 
de privatizações e promessas. Aprovado rapidamente nos meses iniciais da pandemia, o marco coloca, na le-
tra fria da lei, números que se apresentam como metas ousadas para a universalização. Para isso, cria condi-
ções que ajudam a deslocar a estrutura de propriedade em direção à prestação privada. Poucos meses após 
a aprovação da lei, estados como Alagoas e Rio de Janeiro já realizaram leilões de água e esgoto, nos quais 
consórcios formados por companhias privadas venceram os certames. Nesse sentido também, o governo 
federal publicou, em 31 de maio de 2021, o Decreto 10.710, que regulamenta a metodologia para compro-
vação da capacidade econômico-financeira apenas dos prestadores de serviços públicos de abastecimento 
de água potável ou de esgotamento sanitário, colocando ainda mais pressão sobre estados e municípios. 
Ao mesmo tempo, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais (SEMAD) apresentou os estudos para a 
criação de blocos regionais para a prestação dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos. Esses estudos 
consumiram recursos financeiros e humanos públicos para “empacotar”, em arranjos espaciais considerados 
“ótimos”, os conjuntos de municípios do estado, para que, então, a iniciativa privada (não necessariamente) 
assuma as concessões. Na sessão realizada online no dia 18 de maio de 2021, representantes dos muni-
cípios, do CREA-MG, de agências reguladoras regionais e até prefeitos reclamaram da baixa participação 
dada aos titulares dos serviços e à sociedade em geral1. 

Diante desse panorama, qual é a lógica geral que segura juntas todas essas peças de mudanças recentes? 
O que dá a amálgama dessa reestruturação recente do setor de saneamento no Brasil? Há alternativas a esse 
modelo proposto? Este artigo visa jogar luz sobre essas questões, focando nos setores de água e esgoto, e 
ilustrando parte do processo por meio da COPASA. Como é detalhado à frente, as literaturas de austeridade 
fiscal e financeirização apresentam lentes de análise que ajudam a esclarecer aspectos da atual reestruturação 
do setor de saneamento no Brasil. Em seguida, são tecidos comentários sobre os leilões de concessões reali-
zados em outros estados da federação, que ajudam a corroborar os processos identificados anteriormente, e 
sobre o Decreto 10.710/2021, que trata da comprovação de capacidade econômico-financeira dos prestado-
res. O artigo então conclui enfatizando o que se pode esperar dessa nova rodada de promessas para o setor de 
saneamento básico e apontando algumas alternativas que podem ser construídas no futuro.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
A breve revisão da literatura que oferecemos aqui tem como objetivo conceituar, esclarecer fenômenos e 

conectar ideias-chaves ao assunto. Embora não seja nosso propósito fornecer um panorama completo dessa 
literatura, seu conhecimento básico é necessário para compreender o restante do artigo.

A austeridade tem sido comumente entendida como uma iniciativa programática, que possui uma agenda 
de reforma econômica e social (LOBAO et al., 2018; THEODORE, 2019). Essa iniciativa geralmente é respal-
dada por uma ideologia de conservadorismo fiscal. Essa visão argumenta que uma contração significativa 
dos gastos e investimentos públicos traria mais confiança aos proprietários de capital, que então aumenta-

1 Em 18/05/2021, a SEMAD-MG realizou o webinar - “Unidades Regionais de Saneamento de Minas Gerais”, para apresentar uma proposta de 
regionalização em blocos dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos no estado. O evento está disponível no link: https://bit.ly/webinarsa-
neamentomg
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riam o investimento privado - embora esses canais não sejam empiricamente observados ou robustos. Geral-
mente, o que se pode esperar de uma contração fiscal é queda da produção e do emprego em uma economia 
(CHOWDHURY; ISLAM, 2012; RIBEIRO; LIMA, 2019). As medidas de austeridade visam reorganizar a matriz 
institucional do estado (THEODORE, 2019) e potencialmente os pactos federativos e sociais (KIM; WARNER, 
2018; LOBAO et al., 2018; PECK, 2014). É importante notar que a austeridade não significa uma redução no 
nível geral de gastos públicos, uma vez que permite mais gastos direcionados aos proprietários de capital, 
como reduções de impostos e incentivos financeiros (STREEK, 2015). Significa uma redução nas funções 
sociais ou de legitimação (O’CONNOR, 1977) do setor público (por exemplo, saúde, previdência e educação), 
normalmente dirigidas a cidadãos mais vulneráveis (LOBAO et al., 2018; THEODORE, 2019).

Uma das principais descobertas recentes na pesquisa sobre austeridade é o processo de reescalona-
mento e “download” das pressões dos governos federais para níveis inferiores de governo (KIM; WARNER, 
2018; THEODORE, 2019). Por exemplo, Kim e Warner (2018, p. 428), estudando as localidades dos EUA, 
encontraram que há “uma ‘devolução do estresse fiscal’ à medida que os estados subnacionais reduziram as 
transferências fiscais para os governos locais enquanto empurram para baixo a responsabilidade pelas des-
pesas. Ao mesmo tempo, a preempção do estado sobre a autoridade política local se intensificou”. Em outras 
palavras, há uma tendência à usurpação do poder dos prefeitos e passagem de responsabilidades sem con-
trapartidas em receitas. Esse reescalonamento do estado resulta em uma desigualdade espacial cada vez 
maior: o acesso dos cidadãos a bens e serviços públicos depende, cada vez, mais de onde eles vivem dentro 
das nações (LOBAO et al., 2018). Como nosso estudo de caso mostra, isso é particularmente relevante para 
os serviços de água e saneamento, quando essas redes não são universalizadas.

Dado o contexto de estresse fiscal, estados e municípios adotaram meios alternativos de prestação de 
serviços, incluindo privatização e terceirização (CLIFTON et al., 2019; MCDONALD, 2018; WARNER; CLIF-
TON, 2014), para reduzir os custos associados às alternativas de prestação de serviços e a falta de acesso 
a crédito subsidiado para investimentos. Em outras palavras, governos federais, quando entram na agenda 
da austeridade, geralmente têm cortado recursos que poderiam viabilizar a universalização dos serviços, e 
empurram responsabilidades para estados e municípios.

Por financeirização entendemos “o domínio crescente dos atores financeiros, mercados, práticas, medi-
das e narrativas, em várias escalas, resultando em uma transformação estrutural das economias” (AALBERS, 
2015). Esta transformação estrutural está associada a uma menor dominância do polo de produção da eco-
nomia (por exemplo, manufatura e infraestrutura) e maior dominância do polo especulativo ou financeiro da 
economia (bancos e intermediários financeiros) (LOBAO et al., 2018; PALMA, 2009). Mais especificamente, 
a financeirização é um fenômeno que abre caminho para a extração de fluxos de renda de ativos ilíquidos 
(infraestrutura), transformando-os em ativos líquidos (ações) (KLINK; EMPINOTTI; AVERSA, 2020; LOFTUS; 
MARCH; PURCELL, 2019). No setor de serviços públicos, as contas dos usuários - um fluxo de receita re-
gulado e protegido contra a inflação, particularmente estável (LOFTUS; MARCH; PURCELL, 2019) - e os 
contratos existentes são os principais alvos para o processo de financeirização. Ela é viabilizada por meio de 
IPOs de concessionárias (mesmo quando o setor público ainda é acionista) e mais amplamente por meio de 
privatizações. Como será ilustrado à frente, o Decreto Federal 10.710/2021 abre caminho para a infiltração 
do capital privado em companhias estatais por meio de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) também.

A financeirização e a austeridade estão intimamente ligadas. Diante da agenda da austeridade, as fa-
mílias e as empresas não-financeiras recorrem ao crédito privado em substituição aos serviços, infraestru-
turas e créditos públicos anteriormente gratuitos. Como resultado, os passivos, como porcentagem do PIB, 
aumentaram, principalmente devido à dívida de famílias e empresas não-financeiras, como Streek (2015) 
mostrou para os EUA e Europa. Em seguida, os mercados financeiros pressionam os governos a absorver 
dívidas privadas inadimplentes criadas pela desregulamentação financeira, como mostrou a Grande Reces-
são de 2008 (CLIFTON et al., 2018; STREEK, 2015). Devido a esse processo de reciclagem, a dívida pública 
aumenta e os mercados financeiros pressionam novamente por mais cortes de despesas. As privatizações 
são parte do pacote de políticas solicitado pelos mercados financeiros e suas vozes.
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Embora a literatura sobre financeirização do setor de Água e Esgoto (Á&E) mencione o papel da po-
lítica de dividendos e o aumento do pagamento de dividendos como uma estratégia de governança para 
atrair acionistas privados (ver KLINK et al., 2020 para o Brasil e LOFTUS et al., 2019 para o Reino Unido), 
esta estratégia certamente exige mais investigação, conforme detalhado a seguir. A literatura de finanças 
corporativas não fornece uma resposta definitiva sobre por que as empresas pagam dividendos e por que 
os investidores dão atenção a isso. O trabalho seminal de Black (1976) chamou isso de “quebra-cabeça do 
dividendo”. Desde então, as explicações para a política de dividendos corporativos foram agrupadas em 
duas categorias: aquelas baseadas em informações assimétricas e aquelas baseadas em custos de agência 
(JENSEN, 1986; PATRA; POSHAKWALE; OW-YONG, 2012). De particular relevância para nosso estudo, Jen-
sen (1986) destaca conflitos de interesse entre acionistas e gerentes sobre políticas de pagamento como 
especialmente graves quando a empresa gera fluxo de caixa livre substancial - como é esperado em setores 
de monopólios naturais, como serviços de Á&E. Assim, os pagamentos diminuem os recursos nas mãos dos 
gestores, “tornando mais provável que incorram no monitoramento dos mercados de capitais que ocorre 
quando a empresa deve obter novo capital” (JENSEN, 1986, p. 323). Como indicam nossos resultados, a 
política de dividendos (como um meio de sinalizar para os mercados de capitais) é a chave para entender a 
governança no caso da COPASA.

Nesse panorama, o que o mundo das finanças quer com o setor de saneamento no Brasil? Sarti e Ultre-
mare (2018), que analisaram dados financeiros do setor e os compararam com as concessionárias interna-
cionais e os demais setores da economia brasileira, oferecem uma hipótese. Primeiro, eles encontraram que 
o setor de Á&E, em todo o mundo, aumentou sua participação na economia mundial após a recessão de 
2008. Eles correlacionaram isso com a menor taxa de crescimento econômico e menor elasticidade-renda 
do setor de Á&E. No Brasil, este setor cresceu mais do que a média global de 2000 a 2014. Os investimen-
tos ajustados pela inflação (capital fixo) no setor cresceram notavelmente 77% no Brasil de 2007 a 2010, e 
permaneceram quase no mesmo nível até 2015. A fase de expansão está relacionada tanto ao programa de 
financiamento federal – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – quanto ao crescimento geral da 
economia. Em segundo lugar, depois de 2014, os fundos federais para o setor diminuíram. Terceiro, os indi-
cadores apontam para maior lucratividade, menor risco e menor endividamento para empresas selecionadas 
no setor quando comparadas com a amostra de grandes empresas em outros setores não-financeiros. O 
retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em Á&E foi de 11,3% de 2010 a 2016, muito superior aos 8% das 
demais empresas. A margem de lucro foi de 13,3%, mais que o dobro (6,4%) das demais empresas. O custo 
médio ponderado de capital (WACC), assim como o endividamento (fortemente reduzido a partir de 2010) 
nas concessionárias de Á&E, eram muito inferiores à média de outros setores. Quarto, a distribuição de di-
videndos/lucros foi superior ao mínimo exigido por lei (25%): a SANEPAR pagou a metade de seus lucros, a 
COPASA 34% e a SABESP 32% (2011-2016). Por fim, Sarti e Ultremare (2018, p. 126) afirmam, com base 
na análise do preço das ações, que “se a estratégia das empresas pagando dividendos excedentes reduz os 
recursos para novos investimentos, por outro lado, a estratégia tem sido muito bem avaliada pelo financeiro 
mercado e seus acionistas”. Os autores nos oferecem a hipótese de que esses números “abrem uma opor-
tunidade para a atração de novos investidores privados ávidos por lucros e, no limite, para um processo de 
privatização de empresas regionais” (Sarti e Ultremare, 2018, p. 131). Essa interpretação também foi corro-
borada por outra pesquisa recente (ALMEIDA; HUNGARO, 2021).

3 MÉTODO
Este trabalho busca estudar como a austeridade fiscal e a financeirização podem ajudar a entender a 

reestruturação recente do setor de Á&E no Brasil. Para tanto, serão analisados dados da COPASA, e dados 
recentes sobre as empresas que venceram licitações no Rio de Janeiro e Alagoas, e análise documental do 
Decreto Federal 10.710/2021.

No caso da COPASA, esses dados são abertos, divulgados para dar transparência para atender ao 
mercado financeiro. Adicionalmente, usam-se dados compilados pela agência reguladora (ARSAE-MG), 



Figura 1 - Dividendos, lucros e investimentos – COPASA (2011-2020)

Fonte: Análise dos autores acerca dos dados financeiros da COPASA
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fontes documentais do governo de Minas Gerais, e declarações de analistas de mercado sobre a compa-
nhia. Para preencher as lacunas dos dados quantitativos foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com atores-chave. Para evitar a exposição deles, dada suas proeminentes posições, seus nomes serão 
mantidos em sigilo. Essa condição também é importante para mantê-los confortáveis para compartilharem 
seu conhecimento sem se sentirem ameaçados. Foram realizadas sete entrevistas. Apesar de não ser um 
número grande, trata-se de um caso muito específico. CEOs e CFOs, por exemplo, possuem mandatos de 
quatro anos, em geral, e, em alguns casos, a pessoa se mantém no cargo por períodos maiores. Além dis-
so, executivos de alto escalão não são fáceis de se alcançar para participar de um estudo delicado como 
esse. A agência reguladora (ARSAE) é uma instituição relativamente pequena, criada em 2011. Desde a 
sua criação, teve apenas dois coordenadores econômicos longevos.

No caso dos recentes leilões realizados, são analisados dados disponibilizados pelas próprias empresas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O governo do estado de Minas Gerais declarou, oficialmente, sua crise fiscal em 5 de dezembro de 2016, 

por meio da Lei 47.101. Esse contexto é fundamental para a compreensão da governança da COPASA. Confor-
me mostra a Figura 1, o lucro da COPASA tem sido maior nos últimos anos (pós 2016) do que nos anteriores 
(antes de 2015). Em 2015, a empresa foi severamente atingida pela chamada “crise hídrica”, seca que ocorreu 
em parte da região Centro-Sul do Brasil (EMPINOTTI et al., 2019). A seca reduziu as receitas e aumentou os 
custos, ao mesmo tempo em que as taxas de juros e as tarifas de energia eram maiores. A desvalorização da 
taxa de câmbio aumentou os custos da dívida financeira. Após a amenização da seca (no final de 2015), os 
lucros da COPASA se recuperaram rapidamente. Porém, há uma inversão nos padrões de investimentos e di-
videndos: enquanto os investimentos somaram de R$ 750 a 910 milhões por ano e os dividendos giraram em 
torno de R$ 100 a 150 milhões por ano no período 2011-2014, esses números ficaram em torno de R$ 370-680 
milhões e R$120-540 milhões, respectivamente, no período 2016-2020. Portanto, os níveis de investimentos 
caíram significativamente após 2015, enquanto os níveis de dividendos aumentaram. A partir de 2018, os admi-
nistradores decidiram pagar dividendos extraordinários, que consumiram quase a totalidade do lucro daquele 
ano. Embora essa decisão represente um pico, o nível de dividendos ainda é maior em 2019 e 2020 do que no 
período pré-crise. Ao final de 2020, o governo do estado decidiu por uma distribuição extraordinária da ordem 
de R$800 milhões (não apresentada no gráfico). Todos os entrevistados compartilharam essa visão das traje-
tórias de investimentos/dividendos, conforme detalha-se a seguir.



Todos os entrevistados sugeriram um passo atrás para entender a trajetória de investimentos e dividendos 
da COPASA: o modelo de privatização de empresas mistas, em que o governo do estado tem participação 
majoritária (51%) e os investidores financeiros os outros 49%. Essa privatização parcial ocorreu em 2006, 
por meio do IPO das ações da COPASA na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Os entrevistados, 
principalmente consultores privados e ex-CEO e CFO da COPASA, enfatizaram um dos efeitos-chave dessa 
privatização parcial: uma preocupação constante em atrair investidores privados e manter sua confiança na 
empresa devido à crescente dependência de debêntures.

No entanto, esses pontos não explicam totalmente o comportamento do acionista majoritário, o governo 
estadual. Para apreender essas informações, precisamos cavar mais fundo.

Todos os entrevistados apontaram que, diante da austeridade fiscal, iniciada no governo federal e então 
empurrada para os estados, o governo de Minas Gerais usou os recursos excedentes da COPASA para ajudar 
a diminuir o déficit fiscal do estado, preterindo investimentos. Os sócios privados endossaram essa estraté-
gia, pois recebem quase metade de todos os dividendos da companhia.

Então, é claro, se o estado decidir antecipar a lucratividade em vez de investir, o que eles [investidores 
financeiros] fizeram? Eles riram, certo? (Entrevista 4, ex-regulador, 2020).

Quando sinalizou que a empresa ia gerar caixa, caixa excedente, e não havia como investir, os sócios 
privados começaram a pressionar por dividendos. E o governo queria dinheiro fácil, o governo com toda 
essa dificuldade que vive, então qualquer dinheiro que entrasse, o secretário da Fazenda ficaria feliz. (...) 
A minoria [acionistas privados] quer dividendo no bolso. Por terem comprado ações a R$ 15, R$ 13-15-20, 
a ação ficou em R$ 50. Quer dizer, eles poderiam vender, colocar os dividendos no bolso e ir embora, es-
tão felizes. Sabe, não me lembro mais o número, mas 60-70% dos acionistas [privados] da COPASA são 
estrangeiros (Entrevista 7, ex-executivo, 2020).

Esses resultados ajudam a entender que o setor privado não necessariamente deseja ou possui incenti-
vos para realizar os investimentos necessários para a universalização. Se não houver poder político e regula-
tório forte o suficiente para garantir que os contratos sejam cumpridos, grupos privados provavelmente irão 
desejar o retorno mais curto possível sem realizar investimentos.

Quanto aos resultados iniciados do novo marco, esclarecem-se aspectos dos vencedores de duas das 
licitações realizadas após ele (Alagoas e Rio de Janeiro). Ao analisar essas firmas, reforça-se a importância 
da financeirização para se entender o que está acontecendo no setor no Brasil.

Como aponta o QUADRO 1, parte da pressão poderosa que tem sido imposta aos municípios brasileiros 
vem de forças externas. Capitais financeiros vindo de Cingapura e do Canadá, por exemplo, sinalizam que 
desejam “fluxos de caixas sustentáveis” e “foco na lucratividade”. São esses tipos de players que estão pe-
netrando no setor de Á&E no Brasil com a promessa de universalizar os serviços – promessa que deveria 
incluir principalmente localidades e famílias mais pobres. Há aí uma contradição fundamental entre “foco na 
lucratividade” e a promessa de universalização.
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Quadro 01 - Empresas participantes de consórcios vencedores de licitações pós-novo marco

NOME DO 
CONSÓRCIO/ 

EMPRESAS

ANO DE FUNDAÇÃO E 
ÁREAS DE ATUAÇÃO

REPRESENTANTES 
FORMAIS

LOCAIS DE 
ATUAÇÃO

INFORMAÇÕES 
REPRESENTANTES

Aegea 
Saneamento e 
Participações S.A

Formado em 2010, 
com atuação na área 
de saneamento, sendo 
coleta, tratamento e 
distribuição de água e 
coleta e tratamento de 
esgoto.

A empresa se baseia em 
um modelo de governança 
corporativa, sendo 
controlada, de forma 
majoritária, pelo Grupo 
Equipav e, minoritária, 
pelo Fundo Soberano de 
Cingapura, o GIC.

Tem atuação em 
126 municípios, 
em todas as 
regiões do país, 
distribuídas nos 
estados do AM, 
PA, RO, MT, MS, 
MA, PI, ES, RJ, SP, 
SC e RS.

O grupo Equipav foi formado, 
na década de 1960, para 
atuação nas áreas de 
pavimentação, engenharia 
e comércio. Desde de 2010, 
o grupo focou no setor 
de saneamento, através 
da Aegea Saneamento e 
Participações, e no setor de 
Terminais Rodoviários.
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Finalmente, considerando o Decreto 10.710/2021, destacam-se alguns aspectos de uma leitura inicial. 
O decreto trata apenas dos prestadores públicos, mostrando falta de isonomia no tratamento entre presta-
dores públicos e privados. Do ponto de vista da financeirização, o decreto abre portas para a participação 
privada mesmo quando não houver privatização propriamente dita das CESBs, por meio da participação via 
SPEs. Além disso, é posta uma enorme pressão sobre estados e municípios com prazos inexequíveis: um 
prazo de apenas 6 (seis) meses entre a publicação do decreto e a apresentação de uma série de estudos de 
viabilidade e comprovações por parte do setor público local. Provavelmente não há capacidade técnica, nem 
número de servidores suficientes nos municípios, nem nas agências reguladoras para atender esse prazo, o 
que empurra novamente recursos públicos para a apropriação privada – terão que ser contratadas consul-
torias/certificadoras privadas. Ainda mais grave, neste decreto, vislumbram-se possibilidades da promessa 
de universalização não ser cumprida: no pacote de documentos a serem entregues até dezembro de 2021, 
prestadores estatais devem comprovar a anuência do titular (prefeitura) para um aumento de tarifas caso 
seja necessário para reequilibrar contratos. Isso esbarra na capacidade de pagamento da população e na 
viabilidade política. Se isso não for feito, outra possibilidade é uma previsão de aporte de recurso orçamen-
tário da prefeitura para fechar o gap de investimentos para universalização, aporte que seria apresentado no 
plano de negócios do prestador, que tem horizonte plurianual. De novo, o ônus fica para a prefeitura e, caso 
essa promessa de aporte não seja cumprida (afinal, nenhuma prefeitura tem a LOA definida para os próximos 
anos e a austeridade dificulta recursos), o prestador fica com uma “desculpa” para interromper investimentos 
ou descumprir seu plano de negócios. Nesses cenários, as tarifas não subiriam extraordinariamente, nem a 
prefeitura colocaria recursos próprios, nem o prestador faria o investimento. Ficamos onde estamos, exceto 
pelos recursos públicos transferidos para a iniciativa privada.

5 CONCLUSÃO
Austeridade fiscal e financeirização apresentam evidências de que são lentes de análises úteis para en-

tender a reestruturação do setor de saneamento no Brasil contemporâneo. Desde a privatização parcial por 
meio do IPO das CESBs, a influência do mercado financeiro sobre água e esgoto no país vem crescendo, 
como ilustra o caso da COPASA. Após a crise de 2008, no mundo, e de 2014, no Brasil, a agenda da austeri-
dade tem pressionado os governos estaduais para usar os lucros das CESBs para diminuir o déficit do orça-

Iguá Saneamento 
S.A

Formado em 2017, com 
atuação na área de 
saneamento, sendo 
coleta, tratamento e 
distribuição de água e 
coleta e tratamento de 
esgoto.

O controle do consórcio 
é exercido pelos Fundos 
de Investimentos em 
Participações Iguá e 
MAYIM, ambos geridos 
pela IG4 Capital 
Investimentos. O BNDES 
Participações também 
possui participação 
na empresa, cerca de 
10,56%.

Tem atuação em 
37 cidades dos 
estados de SP, 
MT, PR, SC e AL. 
Ingressa, agora, 
também no estado 
do Rio de Janeiro.

A IG4 Capital, criada em 
2016, é uma gestora de 
‘private equity’.

BRK Ambiental 
Participações S.A.

Formado em 2016, 
com atuação na área 
de saneamento, sendo 
coleta, tratamento e 
distribuição de água e 
coleta e tratamento de 
esgoto.

A partir de 2017, o controle 
ficou a cargo da gestora 
canadense de recursos 
Brookfield Business 
Partners LP, que detém 
participação de 70% no 
capital social. O FI-FGTS 
tem 30% da companhia.

Tem atuação 
em mais de 100 
municípios, 
distribuídos nos 
estados de SP, SC, 
RS, RJ, ES, BA, 
PE, AL, TO, PA, 
GO, MG e MA.

A Brookfield Business 
Partners, fundada em 2016, é 
uma gestora global de ativos, 
adquire negócios de longo 
prazo com alta qualidade, 
com foco na lucratividade, 
margens e fluxos de caixa 
sustentáveis. Investe em 
vários setores e de várias 
formas. Suas principais 
atuações então concentradas 
nas áreas de serviços 
comerciais, infraestrutura e 
operações industriais.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados dos sites das empresas e Britto e Rezende (2017).
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mento, preterindo investimentos necessários para a universalização. Apenas entre 2006 e 2020, a COPASA 
distribuiu quase R$ 2 bilhões de proventos (R$800 milhões apenas em uma única distribuição extraordinária 
decidida ao fim de 2020, no governo Zema), resultantes do lucro da companhia. Esses recursos poderiam 
estar sendo canalizados para a universalização, caso essa fosse a decisão do estado, sem necessidade de 
privatizações. Já há recursos dentro das estatais. Cerca de metade desse resultado foi parar na mão de in-
vestidores privados, muitos deles estrangeiros. Não há motivo para se supor que o setor privado terá incen-
tivos diferentes em casos de privatização total ou SPE, pelo que se pode apurar até aqui.

Os recentes leilões de AL e RJ indicam que grandes grupos internacionais e nacionais tem tido interesse 
em participar do setor de saneamento – setor estável, com fluxo de receitas previsíveis e protegidas da infla-
ção, e com áreas nobres já universalizadas. Esse comportamento reforça a ideia de financeirização. No RJ, 
o bloco menos atrativo não recebeu propostas.

Finalmente, o Decreto 10.710/2021 vem reforçar a pressão sobre estados e municípios, criando uma série 
de responsabilidades sem dar contrapartidas para a realização das tarefas. Mais preocupantes, os prazos do 
decreto parecem ser inatingíveis e, principalmente, ele pode dar margem para que não aconteça a universa-
lização – ausência de anuência para aumento de tarifas, promessa de aporte de prefeituras não cumpridas, 
prestadores se eximindo de realizar investimentos. Não é claro, até esse momento, quem terá força suficien-
te para obrigar que prestadores, públicos e privados, cumpram prazos e contratos para, de fato, atingirmos 
a universalização. Agências reguladoras locais/regionais são órgãos relativamente jovens, pequenos e frá-
geis, e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) nunca havia tido, sob sua responsabilidade 
,o setor de saneamento - outra mudança recente introduzida pelo novo marco. Como já foi visto em outras 
ocasiões no setor de infraestrutura no Brasil, a concessionária passará a faturar tarifas desde o primeiro dia 
do novo contrato, mas não se sabe ao certo, se ao final dos prazos, terá entregado os investimentos em linha 
com as metas da lei.

No mais, há um ritmo tão apressado (durante a pandemia) em se passarem novas normativas no setor que 
é difícil acompanhar em detalhes cada uma das mudanças. Um processo tecnocrático dessa natureza pode 
resultar em decisões equivocadas, contratos descumpridos, e o setor público tendo que assumir concessões 
rompidas num futuro talvez não muito distante.

Alternativamente, há diversas experiências, em países pobres e ricos pelo mundo, de desprivatização e 
remunicipalização dos serviços públicos (KISHIMOTO et al., 2020; MCDONALD, 2018; WARNER; ALDAG, 
2019). Mais recentemente, a própria agenda da austeridade foi rompida após a pandemia da covid-19, com 
governos realizando gastos trilionários para mitigar os danos. O Brasil parece estar na contramão da história 
e caminhando na prancha de uma agenda atrasada.
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RESUMO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza a inserção de catadores de materiais recicláveis nos 

sistemas municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Neste contexto, o reconhecimento, a valorização 
e o apoio na organização destes profissionais são obrigações a serem implementadas em âmbito nacional. 
O presente trabalho, no primeiro momento, identificou, a partir de dados primários coletados, uma situação 
de ausência ou precariedade em relação à existência de projetos executivos nos galpões de reciclagem em 
Minas Gerais. Em um segundo momento, considerado esse panorama, propôs-se implementar, de forma 
estruturada e conjunta com diversas instituições públicas e privadas, uma sequência metodológica para 
atualização de projetos, licitações e obras de adequação nos galpões, bem como para o projeto e aquisição 
de equipamentos adequados às atividades de trabalho. Esta sequência considera diagnósticos realizados 
no estado de Minas Gerais e contribuições técnicas, como aquelas apresentadas no Fórum Estadual Lixo e 
Cidadania (FELC), para a estruturação de um trabalho em rede. Neste sentido, propõe-se que o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG) integre, nos limites de suas atribuições, 
os esforços comuns para a requalificação dos galpões, a fim de melhorar as condições objetivas para pro-
cessos de trabalho eficientes e para a garantia da saúde e segurança de catadores de materiais recicláveis.

Palavras-chave: Galpões de reciclagem. Catadores. Associações e Cooperativas de Catadores (ACs). Ges-
tão de resíduos sólidos urbanos. Reciclagem.

1 INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), institucionalizada pela Lei 12.305 (BRASIL, 2010), esta-

belece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as 
responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econô-
micos aplicáveis. Ela consagra um longo processo de amadurecimento de princípios, como o da prevenção e 
precaução, do poluidor-pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 
produto, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à informação e ao 
controle social, entre outros.

A PNRS estabelece uma diferenciação entre resíduo e rejeito num claro estímulo ao reaproveitamento e 
reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final apenas dos rejeitos. Incluem, entre seus instrumentos, 
as coletas seletivas; os sistemas de logística reversa; e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de coo-
perativas e outras formas de associação dos catadores de materiais recicláveis.

Em seu artigo 7°, a PNRS apresenta como objetivos, dentre outros, a não geração, redução, reutilização, 
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos; a gestão integrada de resíduos sólidos; a articulação entre as diferentes esferas do poder público, 
e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 
resíduos sólidos; a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; e a integração dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos. Para a consecução desses objetivos, destaca-se o importante papel da integração dos catadores 
e de suas organizações, visto a capilaridade de sua atuação no território nacional.

A estimativa do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR, 2019) é que exis-
tam cerca de 800 mil catadores em atividade no país. Estima-se que 10% destes encontram-se vinculados 
a alguma organização produtiva, sendo as formas mais comuns associações, cooperativas ou redes de co-
operativas (GONÇALVES, 2003), as quais convencionará chamar aqui de Associação de Catadores (ACs).

A reciclagem de lixo urbano gera vantagens ambientais indiscutíveis, e no Brasil e em outros países pe-
riféricos sobressaem-se, também, aspectos econômicos e sociais dessa atividade. A catação de materiais 
recicláveis constitui, para muitos trabalhadores, única forma de garantir sobrevivência e possibilidade de 
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inclusão, devido a um mercado de trabalho formal excludente, com crescentes exigências para seu acesso 
(MAGERA, 2003; IPT, 2003). 

Embora a catação seja, tal como a atividade de vendedor ambulante, realizada informalmente desde 
tempos mais remotos, foi a partir da década de 1980 que os catadores começaram a se organizar em ACs 
na busca pelo reconhecimento dessa atividade como profissão e na luta pela conquista e manutenção de 
direitos. 

Ao longo da década de 1990, com o apoio de instituições não governamentais, foram promovidos en-
contros e reuniões em vários locais do país com esta finalidade. Data também desta época o surgimento das 
primeiras organizações de catadores em Belo Horizonte e em São Paulo (MAGERA, 2003). Com o fortaleci-
mento destas manifestações, surgiu, em 1999, o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR).

Em 2002, os catadores foram reconhecidos como categoria profissional pela Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO). Registrados pelo número 5192-05, os catadores “catam, selecionam e vendem materiais 
recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais rea-
proveitáveis” (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2010).

Como já mencionado, o principal marco legal do país sobre gestão de resíduos, a PNRS, determina que 
a participação dos catadores deve ser obrigatoriamente priorizada em sistemas de coleta seletiva e da lo-
gística reversa, bem como prevista nos planos municipais por programas e ações de inclusão. Para além da 
obrigação legal, Campos (2020), em sua tese de doutoramento, mostra os diversos benefícios em se inte-
grar os catadores e suas organizações nas diferentes etapas da reciclagem urbana, desde a sensibilização e 
mobilização da população para adequada separação na fonte, até a comercialização do material reciclável, 
passando, obviamente, pela coleta seletiva e pela triagem do material. A autora evidencia estes benefícios a 
partir da análise em profundidade de experiências de contratação pelo poder público municipal de ACs para 
a execução desses serviços, especialmente a experiência desenvolvida no município de Belo Horizonte. 

Porém, para viabilizar esta integração em condições adequadas do ponto de vista da saúde e segurança 
do trabalhador e da produção, é necessário projetar, de forma pertinente, os espaços de trabalho e os equi-
pamentos e máquinas a serem utilizadas, de maneira que sejam aderentes ao trabalho real executado por 
esses trabalhadores.

Segundo Souza (2016), para a reciclagem urbana, em especial nas etapas iniciais da cadeia (coleta e tria-
gem), ainda não foram desenvolvidos todos os equipamentos e processos de trabalho adequados à natureza 
das atividades realizadas, se comparados a outras tecnologias de tratamento de lixo urbano. Isso repercute 
na eficiência, qualidade e custo da coleta seletiva. No caso dos programas de coleta seletiva, a boa produtivi-
dade do trabalho realizado nos galpões é fundamental para a eficiência de todo o sistema – se não há vazão 
adequada na triagem dos materiais, pouco se aproveitará dos crescentes volumes coletados.

O presente artigo tem por objetivo apresentar um panorama geral da situação da infraestrutura dos gal-
pões de ACs do estado de Minas Gerais, bem como apresentar uma proposta para melhoria da infraestrutura, 
baseada em uma atuação em rede de partes interessadas que busquem viabilizar a elaboração de projetos 
arquitetônicos e de engenharia e a execução deles em experiência pilotos, que servirão de laboratório para 
avaliação do próprio projeto e de seu potencial de replicação.
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2 MÉTODO
A metodologia do presente trabalho dividiu-se em duas etapas. A primeira diz respeito a levantamento bi-

bliográfico e coleta de dados referentes à situação dos galpões de cooperativas e associações de catadores de 
materiais recicláveis no estado de Minas Gerais. A partir deste panorama, desenha-se a segunda etapa, refe-
rente a propostas de intervenções direcionadas às necessidades específicas de infraestrutura destes galpões, 
com vistas a melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida dos profissionais que os integram.

Para a primeira etapa, focou-se em um diagnóstico situacional em 65 organizações de catadores no 
estado de Minas Gerais, realizado entre 2015 e 2016. Esta pesquisa foi feita no intuito de viabilizar a imple-
mentação de planos de negócios sustentáveis em redes de catadores em Minas Gerais, a partir de diretrizes 
do Programa Cataforte, inaugurado em 2016, do governo federal.

O diagnóstico tinha o objetivo de levantar informações, distribuídas em 216 perguntas sobre processos 
produtivos, infraestrutura, gestão administrativa e financeira, estruturas de coleta e serviços de todos os 
empreendimentos incluídos no programa. 

O diagnóstico foi aplicado in loco pela equipe técnica do Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentá-
vel em cinco redes de catadores em diferentes regiões de Minas Gerais:

• Cataunidos: Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central e Estrada Real;

• Catavales: Região Leste;

• Uniforça: Zona da Mata;

• Catanorte: Norte de Minas;

• Rede Sul e Sudoeste: Sul e Sudoeste de Minas Gerais. 

A partir da compilação dos dados coletados e de pesquisa bibliográfica, foi possível traçar o panorama 
da estruturação dos galpões de catadores em Minas Gerais para o desenvolvimento da segunda etapa de 
trabalho, que consiste na proposta de melhoria de infraestrutura. A proposta de intervenção, ainda em an-
damento, tem a participação de diversas entidades e sociedade civil organizadas no Fórum Estadual Lixo 
e Cidadania, visando a criação de uma metodologia de priorização, avaliação e acompanhamento das ACs. 

3 RESULTADOS
3.1 Panorama geral da infraestrutura das associações e cooperativas no estado de Minas Gerais

Como órgão que formula e coordena a política estadual de proteção e conservação do meio ambiente, 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) pos-
sui papel importante no auxílio aos catadores de materiais recicláveis de Minas Gerais. Segundo dados 
do Bolsa Reciclagem, programa de prestação financeira pela contraprestação de serviços ambientais, o 
estado de Minas Gerais conta com 145 ACs distribuídas em todo seu território (SEMAD, 2021), conforme 
verificado na Figura 1.
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Municípios de Minas Gerais

Sedes das ACs

Legenda

Fonte das camadas:

IBGE (2021), Semad (2021)

SGR: SIRGAS-2000

EPSG: 31983 UTM 23S

Figura 1 - Localização das ACs de catadores de materiais recicláveis em Minas Gerais.

Destas 145 ACs, 65 foram submetidas ao questionário realizado pelo INSEA entre 2016 e 2017. Em ter-
mos dos documentos técnicos coletados referentes à infraestrutura dos galpões de ACs, identificou-se cinco 
projetos principais, a saber: arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de combate a incêndio, em vigor 
nos galpões analisados. Além disso, evidenciou-se a existência ou ausência de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos.

A Tabela 1 indica a quantidade absoluta destas variáveis nas 65 ACs analisadas. Observa-se que 46% 
das ACs possuem projeto arquitetônico e 43% possuem projeto elétrico. Verificou-se que 8 (oito) ACs, ou 
12%, possuem projetos estrutural ou hidráulico. Para projetos de combate a incêndio, apenas 14% informa-
ram que tinham posse. Um percentual mais elevado foi percebido no licenciamento ambiental dos galpões, 
totalizando 68% das organizações diagnosticadas.

Tabela 1 – Números absolutos de projetos de infraestrutura  
e licenciamento ambiental nas ACs analisadas.

Cooperativas e 
associações (ACs)

Projeto 
arquitetônico

Projeto 
estrutural

Projeto 
elétrico

Projeto 
hidráulico

Projeto de 
combate a 
incêndio

Licenciamento 
ambiental

65 30 8 28 8 9 44

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 2 retrata dados percentuais dos projetos e do licenciamento ambiental para cada uma das cinco 
redes de catadores analisadas. Observa-se uma heterogeneidade nas redes analisadas: enquanto as redes 
Uniforça e Catanorte possuem mais galpões com projetos arquitetônico, elétrico e licenciamento ambiental, as 
Rede Sul e Sudoeste e a Cataunidos possuem mais homogeneidade entre os empreendimentos entrevistados, 
tendo percentuais totais de projetos e licenciamento ambiental bem similares e melhor distribuídos por suas 
organizações de catadores.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 2 - Porcentagens de projetos de infraestrutura nas cinco redes de catadores analisadas.

Figura 3 - Porcentagens de equipamentos em galpões de triagens

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores

Outro ponto que se pode observar na heterogeneidade das organizações de catadores, que também 
afeta diretamente nos processos de trabalho, são os equipamentos que estas possuem em seus galpões. 
Em um levantamento realizado pelo INSEA em 2017, em 36 organizações de catadores da Rede Cataunidos, 
observou-se que há a necessidade da adequação e aquisição de equipamentos para os processos internos 
de melhoria de triagem, armazenamento de carga, coleta e comercialização. A Figura 3 mostra os resultados 
do percentual de organizações de catadores com equipamentos básicos.

Os dados apontam que 86% das organizações possuem prensa enfardadeira de matérias, mas ainda há 
galpões que comercializam seus materiais sem estarem enfardados, o que reduz o valor do quilo do material. 
Verificou-se, também, que 36% possuem balança eletrônica e 17% balança manual, e que os empreendi-
mentos de catadores que não possuem balança perdem integralmente a capacidade de quantificação de 
materiais, ficando muitas vezes dependentes da garantia do peso passado pelos próprios compradores e, 
por conseguinte, não garantindo a sua independência de poder de negociação. 

Observa-se ainda, a partir dos dados coletados pelo INSEA, que a maioria das organizações de catadores 
não possuem veículo próprio para realizarem coletas em seus municípios: 3% possuem caminhão baú, 14% 
caminhão carroceria, e 3% kombis para pequenas coletas em alguns geradores de resíduos. Isso resulta, 
muitas vezes, na dependência de um sistema de implementação de coleta seletiva municipal com o transpor-
te dos materiais sendo terceirizados pelas prefeituras.
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3.2 Proposta de intervenção para promoção de melhorias na infraestrutura

Diante dos dados analisados e da contextualização das ACs em Minas Gerais, procedeu-se para a proposta 
de diretrizes e intervenções quanto à melhoria na infraestrutura dos galpões. A construção dessas propostas 
tem ocorrido em sessões técnicas no Fórum Estadual Lixo e Cidadania (FELC)6. Dentre os integrantes desse 
Fórum, destaca-se a participação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-
-MG); do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG); da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD); da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); do 
Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA); do Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidá-
ria (ORIS); de representantes de prefeituras municipais; e de representantes de catadores e catadoras.

Como resultado desta articulação, foi instituído, dentro do FELC, o Grupo de Trabalho (GT) de Infraes-
trutura, somando aos GTs de Comunicação; Ações Emergenciais; Coleta Seletiva e Lixo Zero; e Formação e 
Mobilização Social. Neste contexto, o GT de Infraestrutura possui as responsabilidades de analisar os dados 
das ACs, incluindo, mas não se limitando aos apresentados pelo INSEA; e fomentar a articulação com diver-
sos atores que compõem a rede, visando a requalificação da infraestrutura dos galpões de reciclagem.

De imediato, buscou-se desenhar a proposta de uma metodologia de gestão e execução compartilhada, 
compreendendo:

• Diagnóstico das instalações físicas das ACs, bem como dos seus processos de trabalho;

• Elaboração dos diversos projetos para adequações estrutural, arquitetônica, elétrica, hidráulica, de 
segurança contra incêndio, cobertura e layout, tendo como base de desenvolvimento a atividade real 
de trabalho dos catadores;

• Elaboração de orçamento e cronograma físico-financeiro;

• Identificação de equipamentos de baixa e média tecnologia, que otimizem a produção nos serviços 
de triagem, armazenamento e estocagem dos produtos;

• Acompanhamento e monitoramento dos processos e resultados dos projetos pilotos a serem imple-
mentados, bem como sistematização dessas experiências, visando sua replicabilidade.

A proposta de trabalho em vigor seguirá a metodologia apresentada na Figura 4.

6 O Fórum Estadual Lixo e Cidadania (FELC) de Minas Gerais é uma estrutura organizativa criada em 2001, que se orienta a partir dos princípios 
gerais da “Plataforma Lixo e Cidadania”. Segundo Dias (2009, p. 10), “o Fórum Lixo e Cidadania é um espaço privilegiado que conta com a par-
ticipação de diversas organizações que oferecem subsídios de caráter técnico e financeiro e que qualificou a intervenção política dos catadores 
de recicláveis e contribuiu numa maior coordenação de ações no setor de resíduos”.

Figura 4 - Fluxograma da proposta de trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores
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Do fluxograma, destacam-se os seguintes passos: 

• Escolha das ACs a serem beneficiadas com o projeto piloto, caracterizando critérios de vulnerabilida-
de operacional, com validação e adesão dos demais atores envolvidos no projeto;

• Viabilização de recursos financeiros junto a potenciais parceiros, como o Ministério Público de Minas 
Gerais, através do repasse de recursos de indenizações ambientais do estado;

• Elaboração de diagnósticos e projetos pela equipe técnica, com foco especial na compreensão da 
atividade real de trabalho desenvolvida nas ACs;

• Apoio à estruturação de orçamento e licitação de obras através da prefeitura municipal;

• Definição das premissas de sustentabilidade aplicáveis aos estudos de adequação do galpão, para o 
desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias a partir das viabilidades téc-
nica e financeira;

• Apoio técnico da ABES-MG; da SEMAD; do FELC; do ORIS; e de instituições de ensino superior, 
dentre outros;

• Apoio do CREA-MG como aglutinador das entidades a ele vinculadas;

• Acompanhamento das ações por parte do GT Infraestrutura do FELC, identificando os pontos críticos 
do projeto piloto e acionando a rede para discussões e soluções, com registro contínuo das etapas 
para a consolidação do modelo proposto.

Esta proposta de trabalho em rede visa reunir diversos atores, potencializando saberes e oportunidades de 
atuação dentro da lógica de atuação e responsabilidades de cada membro. Neste contexto, propõe-se que o CRE-
A-MG, sempre ressalvadas suas atribuições, se coloque de forma ativa, na articulação dessa rede, ao lado dos 
demais segmentos do poder público nas esferas estadual e municipal, entidades, universidades e ONGs, como 
representado na Figura 5. Desta maneira, possibilita-se o fortalecimento da interlocução, do monitoramento e do 
suporte técnico, objetivando a qualificação dos espaços físicos ocupados pelas ACs de catadores de recicláveis.

A ajuda de instituições no estabelecimento de parcerias com os catadores de materiais recicláveis é compre-
endida como alternativa para a expansão da organização social e econômica desse segmento. Os parceiros são 
reconhecidos como “verdadeiros aliados que preconizam o papel essencial e fundamental dos catadores, não só 
para a limpeza pública, como para a preservação da natureza e dos recursos naturais” (SILVA, 2006, p. 16).

4 DISCUSSÃO
4.1 A urgência de se trabalhar na melhoria da infraestrutura das ACs

Segundo Silva (2017), empreendimentos de catadores são marcados por uma grande heterogeneidade 
estrutural, em um conjunto de fatores que impacta diretamente no nível de eficiência e produtividade do tra-
balho, no rendimento médio, nas condições de trabalho e, consequentemente, na satisfação dos catadores 
em fazer parte de um empreendimento coletivo. É possível constatar a pertinência dessa afirmação a partir 
da análise dos dados apresentados nesse trabalho.

Neste contexto, apesar da existência de diversos projetos nas ACs, a situação precária das instalações 
físicas é uma realidade. As atividades de recebimento, triagem, estocagem e comercialização dos resíduos 
ocorrem muitas vezes em condições inadequadas, por vezes insalubres, oferecendo risco eminente à saúde 
e segurança do trabalhador e impactando a eficiência do trabalho. 

De acordo com Pepinelli (2011), para alcançar bons níveis de eficiência, os empreendimentos de catado-
res necessitam de um conjunto de infraestrutura e equipamentos que é fundamental para o exercício de sua 
atividade, como uma sede própria e um galpão com espaço adequado para triagem e armazenamento dos 
resíduos, dentre outros. A inexistência de espaços físicos adequados tem como consequências baixa produ-
tividade e, também, menores retiradas financeiras pelos catadores. 
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7 O conceito e aplicação de premissas de sustentabilidade ambiental na construção civil vêm recebendo incessante atenção da sociedade e de 
todos os setores da economia nas últimas décadas. A mitigação do impacto das atividades industriais, da degradação do meio ambiente e a 
sustentabilidade da exploração dos recursos naturais são temas de diversos compromissos entre nações e metas de planos nacionais.

Figura 5 - Rede de atores interessados.

Os sistemas elétricos apresentam problemas de conservação e manutenção, o que implica, além de pos-
síveis deficiências no funcionamento de equipamentos, em riscos iminentes de incêndio nos galpões, visto 
que os materiais recicláveis, especialmente o papel e o plástico, são altamente inflamáveis. O desenvolvi-
mento e implantação sistemas elétricos robustos e de projeto de adequação da iluminação, buscando efici-
ência energética, baseado nas premissas de sustentabilidade7, pode melhorar essa situação, contribuindo 
ainda para a redução dos custos mensais do consumo de energia nos galpões.

Os sistemas hidrossanitários também apresentam problemas de conservação e manutenção, e o desen-
volvimento e ia mplantação de instalações também baseadas nas premissas de sustentabilidade, com insta-
lação de equipamentos que minimizem o consumo de água, bem como sistemas de captação e uso de água 
pluvial, possibilitarão a redução dos custos mensais respectivos. 

Já a inexistência na maioria das ACs de projeto de Prevenção e Combate a Incêndio com a respectiva 
implantação contribui para aumentar a vulnerabilidade dos catadores e dos galpões em relação aos elevados 
riscos de incêndio supracitados.

Sobre os aspectos produtivos, Gonçalves (2003) ressalta que a metodologia de trabalho de catadores 
diferencia-se por fatores intrínsecos, como a configuração dos galpões, a existência de equipamentos de 
baixa e média tecnologias e a própria relação interpessoal dos catadores. Nas etapas de coleta, triagem, 
prensagem, enfardamento e armazenamento, o emprego de equipamentos, processos e fluxos adequados à 
natureza da atividade real de trabalho pode contribuir para aumentar a produtividade em geral. Ademais, a 
implementação de vestiários e refeitórios, com adequadas condições de higiene, conservação, manutenção 
e limpeza, podem possibilitar espaços de trabalho mais agradáveis e com melhores condições para propor-
cionar saúde e segurança aos cooperadores e associados. 

Fonte: Elaborado pelos autores
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4.2 Resultados esperados

Como resultado de curto prazo do trabalho em curso no GT Infraestrutura do FELC-MG, espera-se o es-
tabelecimento de metodologia de identificação e priorização da(s) cooperativa(s) que receberá(ão) o investi-
mento; o desenvolvimento de projetos executivos para adequações físicas de galpões de reciclagem, obser-
vadas as melhores práticas de sustentabilidade nas edificações; bem como as ações de articulação visando 
viabilizar essas intervenções. São vários os efeitos esperados com a implementação do projeto, dentre eles 
o aumento da produtividade e renda dos catadores/cooperados com ganhos em eficiência e eficácia; au-
mento da capacidade produtiva dos galpões e, consequentemente, do fornecimento de material reciclável à 
indústria recicladora; contribuição para o sistema de saúde pública e de saneamento no município; melhoria 
da gestão de resíduos sólidos no município, com redução de gastos municipais com a aterragem de resídu-
os; redução da extração de recursos naturais; e construção de legados sociais, ambientais e econômicos, 
fortalecendo o trabalho em rede no estado de Minas Gerais.

Como resultados em longo prazo, espera-se que os projetos pilotos sirvam como experimentos, e que o 
acompanhamento e a sistematização dessas implementações possam servir para se pensar e construir um 
projeto de abrangência estadual, visando que os processos e resultados alcançados possam ser replicados 
em diferentes municípios e diferentes ACs, contribuindo para a consolidação dessas organizações como 
atores protagonistas nos sistemas municipais de gestão de resíduos, conforme orienta a PNRS.

5 CONCLUSÃO
O aumento do resíduo urbano e sua destinação são preocupações crescente na sociedade. Estas preo-

cupações, aliadas ao crescimento das consequências do impacto ambiental dos resíduos, têm estimulado o 
poder público e a sociedade a buscarem alternativas para sua redução. Nesse sentido, verifica-se o desen-
volvimento de programas e políticas públicas e de ações de organizações não governamentais, relacionados, 
principalmente, a coleta, separação e reciclagem desses resíduos (ZUCATTO; ZEN; BOLZAN,  2008 ). 

Nos últimos anos, o surgimento de cooperativas de catadores de resíduos recicláveis, que possibilitam a 
geração de renda e a redução do impacto ambiental do resíduo urbano, tem se mostrado crescente. Trata-se 
de um fenômeno inicialmente limitado às grandes cidades, mas que tem se expandido por pequenos municí-
pios brasileiros, os quais também enfrentam dificuldades com a destinação dos resíduos e a exclusão social. 

O tratamento adequado dos resíduos sólidos em uma localidade contribui positivamente para a susten-
tabilidade da região, de modo a diminuir os problemas ambientais decorrentes do acúmulo dos resíduos 
sólidos urbanos e disposição irregular.

Atualmente, no Brasil, com o debate sobre o desenvolvimento de instrumentos econômicos para a manu-
tenção da qualidade ambiental, a reciclagem de materiais pode tornar-se um importante serviço ambiental, 
realizado por catadores que contribuem para a sustentabilidade urbana, mas que acabam arcando com o 
ônus das condições insalubres de trabalho. Reconhecer os catadores e suas organizações como operadores 
prioritários da coleta seletiva e da reciclagem urbana e fornecedores para empresas na viabilização da logís-
tica reversa é uma necessidade.

Nesse sentido, políticas de inclusão social devem buscar identificar e reconhecer estes indivíduos. O 
apoio técnico na elaboração de diagnósticos e proposições de intervenções aliando à ciência de problemas 
reais, fortalecendo o conhecimento como um processo coletivo, é o foco deste projeto.

Esta opção de integração e atuação em rede associa-se ao que reivindica Leff (2001): uma mudança de 
paradigmas, em que a produção de novos conhecimentos seja acompanhada de diálogo, hibridação, integra-
ção de saberes e colaboração de diferentes especialidades, sugerindo uma nova organização interdisciplinar 
do conhecimento com o objetivo de se alcançar o desenvolvimento em bases mais sustentáveis.

As identificações de necessidades de adequações físicas nas edificações, com posteriores intervenções, 
potencializarão o desenvolvimento das atividades de recebimento, triagem, acondicionamento e estocagem 
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dos resíduos, propiciando eficiência produtiva e saúde e segurança para os trabalhadores, e contribuindo, 
assim, para a consolidação dos catadores e suas organizações como atores protagonistas nos sistemas 
municipais de gestão de resíduos, conforme orienta a PNRS e as melhores práticas de gestão de resíduos 
urbanos no Brasil.
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RESUMO
As inovações tecnológicas e o desenvolvimento econômico têm influenciado o ciclo de vida dos produtos 
industrializados, fazendo-os obsoletos em espaços de tempo cada vez menores, aumentando a quantidade 
de resíduos lançados na natureza de forma inadequada. Isso tem provocado desequilíbrio nos eixos da sus-
tentabilidade: econômico, social e ambiental. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal 
12.305/2010, apresenta vários conceitos, princípios e diretrizes para a gestão e o gerenciamento dos resí-
duos. O objetivo desta pesquisa é apresentar recursos aos pequenos municípios visando auxiliar a tomada 
de decisões em relação aos resíduos domiciliares. Assim, foi elaborado um trabalho de campo no municí-
pio de São Francisco de Sales – MG, com população estimada em 6.238 habitantes (IBGE, 2019), através 
de medições realizadas pelo autor, entre 2018 e 2019, para levantamento da produção média de resíduos 
sólidos domiciliares por dia, identificando-se a quantidade média de 3.696 kg/dia. Constatou-se que esses 
resíduos têm seu descarte inadequado, ignorando a hierarquia dos resíduos apresentada pela PNRS, pela 
qual apenas rejeitos poderiam seguir para a disposição final em aterros sanitários. Utilizou-se o método de-
dutivo de abordagem qualitativa e de natureza exploratória, combinando a pesquisa bibliográfica e o des-
critivo de caso. No trabalho de campo, comprovou-se que a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos 
no município em estudo se encontram em desconformidade com as normas técnicas e a legislação vigente. 
A pesquisa sugere que o município elabore seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, adequação 
do atual local de disposição final dos resíduos e implementação de usina de triagem e compostagem.

Palavras-chave: Sustentabilidade Ambiental. Recursos Naturais. Ambiente Urbano.

1 INTRODUÇÃO
A gestão dos resíduos sólidos é complexa e encontra-se na pauta de discussões de toda a sociedade, 

tendo em vista seus impactos socioeconômicos e ambientais, principalmente em decorrência dos acordos 
assinados nas convenções internacionais sobre o meio ambiente.

O gerenciamento completo e adequado dos resíduos sólidos é essencial na busca pela melhoria da qua-
lidade de vida da população, resultante da minimização, sobretudo, dos impactos negativos decorrentes da 
má administração desses resíduos.

Neste contexto, o atendimento às diretrizes impostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
Lei Federal 12.305/2010, mostra-se fundamental (BRASIL, 2010). 

O gerenciamento dos resíduos sólidos exige equipe multiprofissional para planejar o arranjo legal-ins-
titucional adequado, com ativa participação da comunidade e uma permanente negociação política, com 
ajustes constantes (BARROS, Raphael, 2012).

Portanto, é fundamental definir um sistema de gestão sustentável de resíduos sólidos municipais, promo-
ver saúde e bem-estar à população e garantir a sustentabilidade do ambiente urbano.

Desta forma, como premissa inicial de uma abordagem adequada da gestão dos resíduos sólidos, se 
faz necessário diferenciar os conceitos de gerenciamento e gestão desses. Assim, de acordo com a PNRS, 
enquanto o primeiro conceito está relacionado ao desenvolvimento, implantação e operacionalização do 
sistema de manejo de resíduos sólidos, o segundo envolve as ações voltadas para a busca de soluções para 
os resíduos sólidos (NASCIMENTO NETO, 2013).

A Lei Federal 12.305/2010, em seus artigos 18 e 19, define a elaboração do plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos, e responsabiliza os municípios pelo diagnóstico da situação desses resíduos, 
como a sua origem, volume, característica, destinação e a disposição final adotada (BRASIL, 2010).

A maioria dos municípios brasileiros, principalmente os de pequeno porte, não adequaram seus sistemas 
de gerenciamento de resíduos às determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (ABRELPE, 2017). 
São Francisco de Sales de Sales – MG é um deles.
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Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no estado de Minas Gerais (FEAM, 2018), ao 
abordar a evolução da destinação dos RSU no estado, ocorrida no período de 2001 a 2017, houve uma me-
lhoria nos indicadores. No final de 2001, dos 853 municípios mineiros, 823 destinavam os resíduos sólidos 
em lixões. Em 2003, eram 807 os municípios nessas condições. E, em dezembro de 2017, eram 419 municí-
pios em descumprimento à legislação (utilização tanto de lixões quanto de aterros controlados).

Paralelamente, há que se destacar o aumento dos resíduos sólidos decorrentes do crescimento das po-
pulações urbanas em função do êxodo rural em busca de melhoria de qualidade de vida. Esta, entre outras 
causas, tem provocando a insustentabilidade que se constata na atualidade. O desenvolvimento desenfre-
ado de nossa sociedade, a ausência de uma gestão eficiente dos serviços públicos e a falta de consciência 
ambiental vem comprometendo os recursos naturais (BARBOSA e IBRAHIN, 2014). Além disso, o crescimen-
to da população nos centros urbanos e a competitividade do mercado têm levado, cada vez mais, a socieda-
de ao consumismo, o que contribui com o aumento dos resíduos sólidos descartados de forma inadequada 
no meio ambiente, acrescentam os autores.

A PNRS definiu que os lixões deveriam encerrar suas atividades até 02 de agosto de 2014, o que não 
aconteceu. Vários municípios ignoraram tal determinação e mantêm, ainda na atualidade, a destinação ina-
dequada dos seus resíduos como se a responsabilidade por estes não fosse de todos os geradores: “go-
vernos, empresas e cidadãos”. A clara consciência do importante papel de cada um dos atores envolvidos 
mostra-se importantíssima, até para que a referida legislação possa ser cumprida. 

Cabe aos gestores públicos a responsabilidade de elaborar o plano de gestão integrado dos resíduos 
sólidos de seus municípios e às empresas a elaboração e a implementação do plano de gerenciamento dos 
seus resíduos, incluindo “política reversa” em suas operações (logística reversa). Aos cidadãos cabe a cons-
cientização e a responsabilidade pelos resíduos que geram (GUARDABASSIO, 2018).

O planejamento da caracterização dos resíduos sólidos permite a identificação do processo de trata-
mento e destinação, conhecendo em detalhes a sua composição e a quantidade gerada. A caracterização 
permite a elaboração do plano de gestão integrado dos resíduos sólidos, o acompanhamento dos programas 
de coletas seletivas e o dimensionamento de aterros sanitários (VIANA, SILVEIRA e MARTINHO, 2015).

Face ao cenário dos problemas socioambientais expostos, surge a questão que norteia a pesquisa: Como 
os municípios realizam a gestão dos resíduos sólidos domésticos?

Diante do problema, o trabalho se propôs, como objetivo geral, a descrever e comparar as práticas ado-
tadas pela municipalidade, em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares do município de 
São Francisco de Sales-MG, com a legislação e as normas técnicas vigentes.

Os objetivos específicos definidos foram: (a) Análise do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos 
domiciliares no município, confrontando as ações praticadas com a legislação federal vigente, (b) Apresen-
tação de possíveis soluções para a adequação e melhoria do sistema. 

Assim sendo, frente aos desafios propostos, o presente artigo estruturou-se, inicialmente, abordando os 
aspectos legais e teóricos. Finalmente foi elaborada uma pesquisa de campo no município em estudo, acom-
panhando a produção e destino dos resíduos sólidos, com a apresentação dos resultados obtidos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
De acordo com a Constituição Federal:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e de pre-
servá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, art. 225)

A Constituição Federal preocupou-se com a preservação do meio ambiente e abriu precedente para que 
a União definisse mecanismos que atendessem ao artigo supracitado, terminando na elaboração e promul-
gação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). 

A Lei Federal 12.305/2010, instituiu a PNRS que deve ser compreendida como um conjunto de disposi-
ções, objetivos, diretrizes e metas sobre os resíduos sólidos e que passou a ser considerado um marco regu-
latório para o tema.

Conforme seu artigo 4°:
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 
metas e ações adotados pelo Governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, 
Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambiental-
mente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010).

Segundo o art. 5°, a PNRS é compartilhada com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
9.795/1999), e com a Política Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007). 

De acordo com o art. 1°, da Lei 9.795: 
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constro-
em valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(BRASIL, 1999).

A alínea c, do artigo 3º, da Lei 11.445/2010 define saneamento básico como um conjunto de serviços 
como limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos constituídos pelas atividades e pela disponibilização e 
manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final do lixo doméstico e do originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

De acordo com a PNRS, em seu art. 18, todos os municípios brasileiros devem providenciar “a elaboração 
de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos”, fazendo um diagnóstico da situação dos resídu-
os gerados, como a sua origem, volume, caracterização e destinação final. Portanto, na concepção do plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deverá ser classificada a origem e sua periculosidade.  

 O art. 3° da PNRS destaca alguns importantes conceitos (Quadro 1).
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Quadro 1: Conceitos da Lei 12.305/2010

Acordo setorial
Ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
do produto.

Ciclo de vida do 
produto

Série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final.

Coleta seletiva Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição

Controle social
Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e participação 
nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 
resíduos sólidos.

Destinação final 
ambientalmente 
adequada

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, 
do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos.

Disposição final 
ambientalmente 
adequada

Distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de 
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos.

Geradores de resíduos 
sólidos

Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de 
suas atividades, nelas incluído o consumo.

Gerenciamento de 
resíduos sólidos

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei.

Gestão integrada de 
resíduos sólidos

Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar 
as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa 
do desenvolvimento sustentável.

Logística reversa

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada.

Padrões sustentáveis 
de produção e 
consumo

Produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e 
permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento às 
necessidades das gerações futuras.

Reciclagem

Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se 
couber do SNVS e do Suasa.

Rejeitos
Resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 
que não a disposição final ambientalmente adequada.

Responsabilidade 
compartilhada pelo 
ciclo de vida dos 
produtos

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei.

Reutilização
Processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-
química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama 
e, se couber do SNVS e do Suasa.

Fonte: Elaborado a partir de BRASIL (2010)

Para Tagliaferro, Vanzela e Pinheiro (2019), alguns dos mais importantes conceitos apresentados pela 
PNRS integram a denominada “Hierarquia dos Resíduos” que é formada por ações de: não geração de resí-
duos, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação final e disposição final.
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Segundo a Lei 12.305/2010, em seu artigo 3º, inciso XVI, resíduos sólidos são:
Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

Afirma Regina Barros (2012), que os resíduos sólidos são classificados segundo suas características físi-
cas, químicas, biológicas, bem como quanto à natureza ou origem e periculosidade:

• Físicas: as características físicas têm a sua importância na gestão de resíduos nos municípios, levan-
do as definições de geração per capta, teor de umidade, composição gravimétrica, peso aparente e 
compressividade.

• Químicas: estas características incluem as proporções carbono e nitrogênio, revelando o grau de 
decomposição da massa de resíduos. O poder calorífico inferior, que transforma a energia na forma 
de calor de uma dada massa de resíduos. E o pH (potencial hidrogeniônico) que define a massa de 
resíduo em ácido, neutro ou alcalino.

• Biológicas: é determinada pelas espécies microbianas e agentes patogênicos encontrados nos resí-
duos. É essencial o conhecimento sobre essas espécies, uma vez que elas auxiliam no processo de 
decomposição e compostagem.

Acrescenta a autora que a classificação quanto à natureza ou origem é determinada pela tipologia dos 
resíduos e sua origem: 

• Resíduos domiciliares: gerados nas atividades domésticas em residências urbanas.

• Resíduos de limpezas urbanas: gerados por atividade de limpezas de logradouros, praças, parques e 
demais área públicas.

• Resíduos sólidos urbanos: todos os resíduos (domiciliares + de limpezas urbanas).

• Resíduos comerciais: aqueles gerados nas atividades comerciais como restos de alimentares de res-
taurantes, material de escritório, papelão, plástico, embalagens em geral e entre outros.

• Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: gerados pelas estações de esgoto sanitário e 
de água potável.

• Resíduos industriais: gerados nos processos industriais. Engloba uma diversidade de indústrias e 
processos produtivos.

• Resíduos de serviços de saúde: gerados nos procedimentos hospitalares e de atendimento à saúde 
humana e animal, definido e regulamentado em norma específica.

• Resíduos da construção civil: gerado pela indústria da construção civil, reformas, reparos, demoli-
ções, obras de construção civil, etc.

Finalmente, a classificação aborda a periculosidade de um resíduo como as características decorrentes 
de suas propriedades físicas, químicas e infectocontagiosas. Basicamente são divididos em duas classes, os 
perigosos e os não perigosos (BARROS, Regina, 2012):

• Resíduos de classe I – perigosos: apresentam, em suas características, inflamabilidade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, corrosividade, ou seja, com suas propriedades químicas, físicas ou infec-
tocontagiosas apresentam algum risco a saúde pública ou ao meio ambiente.

• Resíduos de classe II A – não perigosos (não inertes): possuem, em suas características, solubilidade 
em água, combustibilidade ou biodegradabilidade.

• Resíduos de classe II B – não perigosos (inertes): são os que, em sua composição, não oferecem risco 
a saúde ou ao meio ambiente. 
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3 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS 
3.1 Resíduos sólidos urbanos e seus impactos ambientais no território brasileiro 

Os impactos ambientais são gerados por diversos fatores, tornando-se alvo de debates entre especialis-
tas e ativistas ambientais. Ambos buscam a melhor forma de incentivar e implementar programas, projetos 
de educação ambiental, a fim de resolver vários problemas presentes ou futuros. Um destes problemas é o 
acúmulo excessivo de resíduos sólidos urbanos, decorrente da grande quantidade de resíduos gerados pelos 
indivíduos e suas atividades.

Esses resíduos, na maioria das vezes, são depositados em locais impróprios ou tratados de forma in-
correta, como, por exemplo, descartados em lixões (vazadouro a céu aberto), terrenos baldios, fundos de 
quintais, o que pode causar vários tipos de doenças transmitidas aos seres humanos por insetos ou animais. 
Até mesmo a contaminação do ar decorrente da incineração em locais próximos à população pode resultar 
em doenças respiratórias.

Segundo Albuquerque (2012) “quando o homem explora os recursos da terra e não os reutiliza ou recicla, 
o meio ambiente se polui com o refugo desses produtos. A poluição impede que os ciclos naturais se reali-
zem propriamente”.

Nesse contexto, o gerenciamento de resíduos é complexo e envolve a população e os órgãos do poder 
público, tornando-se primordiais ações de planejamento, operacionais, financeiras e normativas.

O gerenciamento integrado tem por objetivo realizar todo o processo de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final (incluindo a disposição final) dos resíduos, uma vez que cada tipo de resíduo tem sua classifi-
cação, diferenciando, assim, o seu tipo de tratamento e disposição. Essas etapas devem estar de acordo com 
o plano de gestão de resíduos sólidos municipal e, consequentemente em conformidade à legislação. Segundo 
Tagliaferro, Vanzela e Pinheiro (2019), “um sistema integrado de gerenciamento e tratamento dos resíduos 
resultaria em um fluxo ideal de materiais, bem como cumpriria as determinações da PNRS em sua plenitude”.

Entretanto, Tagliaferro (2018) destaca que, apesar da maioria dos municípios brasileiros contarem com 
sistemas de coleta dos resíduos, sua destinação não é o tratamento prévio, como triagem, reciclagem, com-
postagem, mas o envio direto para a disposição final em lixões e aterros controlados ou aterros sanitários, 
mostrando que os municípios, além de não tratarem adequadamente seus resíduos sólidos, intensificam 
suas ações somente parcialmente, isto é, na coleta e transporte, ignorando a necessidade de um correto 
tratamento e destinação final.

O processo de coleta de resíduos pode ser feito de diferentes formas, sendo a coleta seletiva na fonte a 
mais adequada: os próprios geradores fazem a seleção dos seus resíduos e, após datas definidas, o caminhão 
apropriado a este transporte faz a coleta. O tratamento dos resíduos sólidos deve ser realizado simultaneamen-
te por métodos que possibilitam diminuir os impactos causados à população e ao meio ambiente. Para que isso 
aconteça, o tratamento do resíduo deve ter início a partir da sua produção até a sua destinação final.

Existem inúmeros meios de tratamento para os resíduos, como, por exemplo, a usina de triagem e reci-
clagem, onde acontece a separação dos materiais presentes nos resíduos de acordo com sua classificação 
e características. Outra forma de tratamento é a compostagem, que pode ser realizada de várias formas 
(tecnologias). Uma delas é por meio do biodigestor. Nele ocorre a decomposição da matéria orgânica na 
presença ou ausência de oxigênio (BARROS, Raphael, 2012).

De acordo com a PNRS, os resíduos podem receber a destinação final ou a disposição final ambiental-
mente adequada. Ambos buscam um mesmo objetivo que é o destino correto, legal e adequado (seguro). 
Porém, há uma grande diferença entre destinação final e disposição final. 

Segundo a PNRS, a destinação final ambientalmente adequada se baseia nos processos de reutilização, 
reciclagem e recuperação entre outras determinações atribuídas pelos órgãos autorizados. Já a disposição 
final ambientalmente adequada consiste em destinar todos os resíduos que não obtiverem resultados por 



Figura 1 - Disposição final de RSU no Brasil por tipo de destinação (t/dia)

Fonte: Adaptado do Panorama de Resíduos Sólidos (ABRELPE 2017, p.19)

Quadro 1 - Quantidade de municípios por tipo de disposição final adotada

DISPOSIÇÃO  
FINAL 

 BRASIL  
2016 

 2017 - REGIÕES E BRASIL 

 NORTE  NORDESTE  CENTRO 
-OESTE  SUDESTE  SUL  BRASIL 

 Aterro  
Sanitário 2.239 90 449 159 817 703 2.218 

 Aterro  
Controlado 1.772 108 484 159 634 357 1.742 

 Lixão 1.559 252 861 149 217 131 1.610 

 BRASIL 5.570 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570

Fonte: Adaptado de Parnorama de Resíduos Sólidos (ABRELPE 2017, p.20)
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meio de tratamento, recuperação ou outra alternativa para aterros sanitários, seguindo as normas operacio-
nais específicas visando à saúde e à segurança da população e meio ambiente.

Segundo a ABRELPE (2017):
A disposição final adequada de RSU registrou um índice de 59,1% do montante anual encaminhado para 
aterros sanitários. As unidades inadequadas como lixões e aterros controlados, porém, ainda estão pre-
sentes em todas as regiões do país e receberam mais de 80 mil toneladas de resíduos por dia, com um 
índice superior a 40%, com elevado potencial de poluição ambiental e impactos negativos à saúde. (Pa-
norama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2017, p.19).

Estudos realizados pela ABRELPE (2017) demonstram que 40,90% dos resíduos têm disposição final 
inadequada, em lixões ou aterros controlados. Esse percentual tem aumentado nos últimos anos, constatan-
do-se um acréscimo de 0,10% no período 2016/2017. 

A Figura 1 apresenta a composição detalhada das disposições finais dos RSU nos anos de 2016 e 
2017, por tipo de destinação (t/dia), enquanto o quadro 1 mostra as quantidades de municípios por tipo 
de disposição final adotada no mesmo período.



4 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS NO TERRITÓRIO 
DE MINAS GERAIS 

Segundo o Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no Estado de Minas Gerais (FEAM, 
2018), a porcentagem da população urbana agrupada pela situação da regularização ambiental dos empre-
endimentos utilizados pelos municípios para destinação dos RSU até dezembro de 2017, teve um acréscimo 
real de 2,3% da população urbana atendida por sistemas ambientalmente adequados e regularizados de 
destinação de RSU (Figura 2).

O relatório da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM, 2018) afirma que:
Além dos 60,08% da população urbana que se utilizava de destinação regularizada dos RSU, verificou-se 
que 10,55% também da população urbana destinam seus RSU a empreendimentos não regularizados, ou 
seja, que não possuem LO ou AAF, sendo 9,66% a aterros sanitários e 0,89% para UTCs. Além desses, 
29,38% ainda dispõem seus RSU de forma irregular, sendo 11,57% a aterros controlados e 17,81% a 
lixões que, a partir deste documento passaram a ser contabilizados unicamente como ‘Irregulares’.

Finalmente, a Figura 3, detalha a quantidade de municípios que se enquadra em cada uma dessas moda-
lidades de tratamento ou disposição final adotada.

Figura 2 - População urbana atendida por situação de regularização da destinação final.

Fonte: Adaptado de Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no estado de Minas Gerais (FEAM , 2017, p.28)

Figura 3 - Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais em 2017.

Fonte: Adaptado de Panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos no estado de Minas Gerais (FEAM , 2017, p.29)

AS: Aterro Sanitário. UTC: Usina de Triagem e Compostagem 
AAF: Autorização Ambiental de Funcionamento
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5 MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de São Francisco de Sales, inserido na mesorregião Triângulo Minei-

ro/Alto Paranaíba, microrregião de Frutal, no oeste do estado de Minas Gerais. Localiza-se nas coordenadas: 
Latitude Sul 19° 51' 35,00" S e Longitude Oeste  49° 45' 57,47" W, fuso horário UTC-3. Sua altitude em re-
lação ao nível do mar no ponto central da cidade é de 454 m, sendo que seu ponto mais baixo se localiza na 
foz do Córrego Bonito com 382 m e o ponto máximo está na Cabeceira do Córrego da Ariranha com 540 m. 
Tem como municípios limítrofes, ao Norte Campina Verde, ao Sul, na divisa com o Estado de São Paulo, os 
municípios de Rolândia, Cardoso e Mira Estrela, a Leste Itapagipe e a Oeste Iturama. Possui uma população 
estimada em 6.238 habitantes e uma área territorial de 1.128,864 km², com densidade demográfica de 5,12 
hab./km² (IBGE, 2019).  

Utilizou-se o método dedutivo de pesquisa, de abordagem qualitativa, combinando o tipo bibliográfico e 
descritivo de caso, iniciando-se pelo levantamento bibliográfico e de dados sobre o sistema de gerenciamen-
to dos resíduos domiciliares no município, de natureza exploratória e, posteriormente, seletiva do material 
de pesquisa. 

A média quantitativa dos resíduos sólidos domiciliares gerados no município foi calculada por meio de 
pesagens básicas realizadas nos meses de junho e julho de 2018, março, abril e julho de 2019, que serviram 
de parâmetro para o cálculo da média diária. Foram realizadas pesagens em vinte e quatro dias. 

Por meio da Equação 1 foi definida a quantidade média de resíduos domiciliares produzidos/gerados pelo 
município.

Equação 1 - da média diária de resíduo sólidos domiciliados do município de São Francisco de Sales 

As ações em campo que originaram os dados coletados foram todas executadas e/ou supervisionadas 
pelo autor.

Em seguida foram traçados paralelos com a bibliografia técnica específica, legislação vigente e outras 
relativas aos temas abordados. Publicações especializadas, livros, periódicos e artigos científicos funda-
mentaram a pesquisa. 

Todos os dados e informações foram sistematicamente confrontados com o material bibliográfico sele-
cionado possibilitando alcançar os objetivos propostos.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Geração de resíduos sólidos domiciliares no município 

Com o trabalho de campo, foi possível medir a quantidade de resíduos produzida no município de São 
Francisco de Sales/MG, no período compreendido entre os meses de junho de 2018 e julho de 2019. Foram 
elaboradas medições sistemáticas, em datas em que havia a coleta em toda a área urbana. O Quadro 2 apre-
senta os resultados das pesagens obtidas nesse processo.
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Quadro 2 - Relatório de Resíduos Domiciliares

ORDEM ESPECIFICAÇÃO DATA MASSA  
LÍQUIDA (KG)

1 Resíduos sólidos domiciliares 06/06/2018 2.500

2 Resíduos sólidos domiciliares 08/06/2018 2.910

3 Resíduos sólidos domiciliares 11/06/2018 4.340

4 Resíduos sólidos domiciliares 04/07/2018 2.710

5 Resíduos sólidos domiciliares 06/07/2018 2.920

6 Resíduos sólidos domiciliares 09/07/2018 4.350

7 Resíduos sólidos domiciliares 18/03/2019 5.440

8 Resíduos sólidos domiciliares 20/03/2019 2.570

9 Resíduos sólidos domiciliares 29/03/2019 3.000

10 Resíduos sólidos domiciliares 01/04/2019 4.650

11 Resíduos sólidos domiciliares 03/04/2019 2.560

12 Resíduos sólidos domiciliares 05/04/2019 3.240

13 Resíduos sólidos domiciliares 08/04/2019 5.310

14 Resíduos sólidos domiciliares 10/04/2019 2.840

15 Resíduos sólidos domiciliares 12/04/2019 3.320

16 Resíduos sólidos domiciliares 15/04/2019 5.540

17 Resíduos sólidos domiciliares 17/04/2019 2.950

18 Resíduos sólidos domiciliares 20/04/2019 4.590

19 Resíduos sólidos domiciliares 22/04/2019 5.070

20 Resíduos sólidos domiciliares 24/04/2019 2.480

21 Resíduos sólidos domiciliares 26/04/2019 2.960

22 Resíduos sólidos domiciliares 29/04/2019 5.020

23 Resíduos sólidos domiciliares 01/07/2019 4.730

24 Resíduos sólidos domiciliares 03/07/2019 2.720

Fonte: elaborado pelo autor (2019)
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Os resíduos gerados no município são apresentados por tipo e origem. 

Considerando as etapas de sua gestão atual, o município de São Francisco de Sales – MG produz, em 
média, 3.696,67 kg de resíduos sólidos domiciliares (RSD) por dia.

Conforme estudo gravimétrico dos resíduos gerados no município, realizado em 03 de julho de 2019, foi 
obtido o seguinte resultado: matéria orgânica (49,87%), metais (0,27%), vidros (1,07%), papéis (6,4%), 
plásticos (10,93%) e outros (31,48%) (Figura 4).

Figura 4 - Gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares

Fonte: elaborado autor

Os dados apresentados acima foram obtidos a partir das medições de campo. O resíduo foi inicialmente 
separado, conforme figura 5 e em seguida classificado e pesado de acordo com a classificação adotada 
(matéria orgânica, metais, vidros, papéis, plásticos e outros), utilizando-se tambores e balança (Figura 6).

Tagliaferro e Viana (2019), em pesquisa semelhante realizada na região de Campinas/SP, trabalharam 
com os seguintes resíduos: Pa-
pel e Papelão, Metal, Vidros, 
Plástico PET, Plástico Rígido, 
Plástico Mole, Indiferenciados e 
Orgânicos, classificando como 
“indiferenciados” todos os mate-
riais que não se enquadraram na 
lista dos componentes, por pos-
suírem características diferen-
ciadas ou por não ser possível 
a identificação. Na elaboração 
deste artigo, optou-se por uti-
lizar o termo “outros” para essa 
situação.

Figura 5 - Processo de Quarteamento dos resíduos no Vazadouro a 
céu aberto (Lixão) do município de São Francisco de Sales/MG

Fonte: fotografia do autor (03/07/2019)
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Figura 6 - Dispositivos utilizados no trabalho de gravimetria dos resíduos no  
Vazadouro a céu aberto (Lixão) do município de São Francisco de Sales/MG

Fonte: fotografia do autor (03/07/2019)

7 COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO
A coleta e o transporte dos resíduos são realizados por um único caminhão compactador e equipe com-

posta por um motorista e três coletores. Não há veículo reserva. Assim, quando ocorre alguma falha ou 
problemas com o caminhão a coleta dos resíduos é paralisada por quantos dias forem necessários, até ser 
sanada a questão e o veículo coletor retomar suas atividades. 

Se o problema for mais grave ou se tratar de manutenção periódica do veículo, levando-se maior tempo 
de paralisação, a municipalidade determina que a coleta e o transporte dos resíduos sejam realizados com 
caminhão caçamba utilizado em outras atividades. 

Tal operação envolve maior número de funcionários, uma vez que se faz necessária a presença de dois 
coletores sobre a caçamba do caminhão e outros dois nas ruas coletando os resíduos.

A ausência de caminhão coletor compactador reserva é um grave problema, uma vez que essas situações 
colocam em risco a população pela exposição excessiva dos resíduos nas ruas ou nas residências. 

A coleta é executada cinco dias na semana, entre as segundas-feiras e os sábados. O veículo coletor 
percorre 47 quilômetros por dia e os custos do processo ficam a cargo da municipalidade que não possui 
sistema de tributação específica dos munícipes (arrecadação, receita).  

8 DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO
A totalidade desses resíduos tem seu descarte inadequado, ignorando a hierarquia dos resíduos estipu-

lada pela PNRS que define que apenas “rejeitos” poderiam seguir para a disposição final adequada (aterros 
sanitários), desde que esgotadas todas as alternativas possíveis para seu tratamento.

A situação inadequada se constata ao observar o local de disposição final (descarte) dos resíduos. Eles 
são depositados em uma área do município, sem qualquer tratamento prévio, orientação técnica (engenha-
ria, sanitária ou ambiental) ou preparo do local e está localizado próximo à Rodovia MG-255 e aeroporto da 
cidade. A presença de animais e catadores de materiais reciclados na massa de resíduos é uma constante, 
bem como a ausência de operações básicas de segurança à saúde e ao bem-estar da população como o 
aterramento dos resíduos, que permanecem expostos a céu aberto (Figuras 7 e 8).
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Figura 7 - Vazadouro a céu aberto (Lixão) do Município de São Francisco de Sales/MG

Fonte: fotografia do autor (03/07/2019)

Observa-se que a população tem hábitos de descartar resíduos próximos à margem da rodovia e em áre-
as não habitadas, trazendo com isso um transtorno ao meio ambiente e também à saúde da população. Os 
resíduos descartados inadequadamente possibilitam um ambiente propício para a proliferação de vetores 
transmissores de doenças.

Competem ao município, os serviços públicos, a gestão e a gerenciamento dos resíduos sólidos do-
miciliares, conforme o artigo 3º, alínea c, da Lei Federal 11.445:  limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos são constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e ins-
talações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do lixo doméstico 
e do lixo originário da varrição manual e limpeza de logradouros e vias públicas (BRASIL, 2007).

É explícito que a gestão dos resíduos sólidos do município de São Francisco de Sales não se enquadra à 
PNRS, às normas técnicas e às demais legislações vigentes. 

Apesar de serem coletados e transportados (retirados da presença da população geradora) os resíduos 
são encaminhados para destinação ambientalmente inadequada, irregular e ilegal, causando a poluição, 
contaminação do ar, solo e águas (superficiais e subterrâneas), além de possibilitar um ambiente propício 
para a proliferação de doenças, impactando, assim, seriamente a qualidade de vida da população. 

Figura 8 - Vazadouro a céu aberto (Lixão) do Município de São Francisco de Sales/MG

Fonte: fotografia do autor (03/07/2019)
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9 APRESENTAÇÃO DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A ADEQUAÇÃO E MELHORIA 
DO SISTEMA 

A necessidae de adequação e melhoria de todo o sistema de gerenciamento dos resíduos, em especial 
dos resíduos domiciliares, objeto da presente pesquisa, mostra-se inquestionável. E cabe à administração 
pública municipal buscar tais soluções. 

A adequação do local de disposição final dos resíduos (transformação em aterro sanitário com 
recuperação do local atualmente utilizado como “lixão”) ou o encaminhamento desses resíduos para 
local já devidamente preparado (destinação adequada), licenciado pelos órgãos ambientais compe-
tentes é uma obrigação imposta pela legislação e normas técnicas vigentes ao governo municipal.

 A implantação de uma usina de triagem e compostagem é outra solução a ser avaliada, uma vez 
que a diminuição da quantidade de resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário, bem como o rea-
proveitamento dos materiais que seriam aterrados, recolocando-os (materiais e matéria orgânica) de 
volta ao mercado (reciclagem), possibilita o atendimento integral às normas técnicas e à legislação 
vigente, ao mesmo tempo em que colabora para o incentivo às políticas de reciclagem, projetos de 
educação ambiental e até a implementação da logística reversa no município.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares do município de São Francisco de Sales - 

MG encontra-se em desconformidade com as normas técnicas e a legislação vigente. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal 12.305/2010, determina que o município 
elabore seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o que até o momento não foi realizado. Esse 
plano dever atender aos requisitos técnicos e legais, bem como ser apresentado, na forma de lei municipal, 
para aprovação junto às esferas competentes (Legislativo).

A adequação do atual local de disposição final dos resíduos (transformação do “lixão” em aterro sanitá-
rio), com urgente paralisação do descarte no local, ou o envio desses resíduos para aterros sanitários licen-
ciados configura-se como ação emergencial a ser realizada.

A avaliação quanto a eventual busca de receita por meio de tributação específica para o sistema de ges-
tão e gerenciamento dos resíduos pode ser uma alternativa viável, além de necessária.

A implementação de usina de triagem e compostagem para a triagem e envio dos materiais reciclá-
veis (papéis, metais, plásticos e vidros) para as indústrias de reciclagem, e a compostagem da matéria 
orgânica para utilização do composto orgânico nos jardins e canteiros do próprio município ou ainda 
para venda (reintrodução ao mercado produtivo) mostra-se como uma importante proposta, vindo a 
colaborar para sua adequação técnica e legal, além de eventual obtenção de receita com a venda dos 
materiais e matéria orgânica, receita essa que pode ser destinada a implantação de outras ações cor-
relatas, como o desenvolvimento de programas de incentivo a coleta seletiva, educação ambiental, 
reciclagem, logística reversa, entre outras. 

A reestruturação e adequação do sistema contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação, trazendo, ainda, inúmeros benefícios socioeconômicos e ambientais ao município de São Francis-
co de Sales/MG. 
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância da reciclagem de resíduos sólidos realizada 
pela Associação Montes Claros de Catadores de Recicláveis – MONTESUL, na cidade de Montes Claros - 
MG, e identificar os dados da economia de água, energia elétrica e de redução da emissão de gases do efeito 
estufa (GEEs) proporcionado pelo encurtamento da cadeia produtiva com a utilização dos recicláveis coleta-
dos em substituição à matéria-prima in natura para a fabricação de novos produtos. Para atingir os objetivos 
propostos foi utilizada, em sua metodologia, inicialmente uma revisão de literatura para dar embasamento 
científico ao trabalho. Em seguida foi aplicado o cálculo Recuperação e Reciclagem de Materiais de Resídu-
os Sólidos (AMS-III.AJ), nos materiais coletados pela associação, para identificar os dados de economia de 
água, energia elétrica e de redução da emissão gases do efeito estufa (GEEs). A economia de água e energia 
elétrica proporcionada pela MONTESUL, através da reciclagem, no período de fevereiro de 2020 a maio de 
2021, seria suficiente para abastecer a população da microrregião do Morada do Parque, que abrange quatro 
bairros com população de 4.434 habitantes por um período de 60 dias.

Palavras-chave: Coleta Seletiva. Reciclagem. Calculadora Ambiental. 

1 INTRODUÇÃO
A preocupação com a geração e o destino dos resíduos sólidos não é recente, entretanto, a cada ano que 

passa, cresce a quantidade de lixo gerado pela sociedade brasileira e a quantidade reciclada dos resíduos 
inorgânicos, que advêm da ação humana e surgem da vida econômica, é praticamente insignificante. 

De acordo com a ABLP (2012), o aumento populacional e o crescimento econômico observado nas úl-
timas décadas são apontados como uns dos principais fatores para o excesso de resíduos jogados no meio 
ambiente. Desta forma, o descarte inapropriado dos resíduos sólidos é um grande desafio às políticas pú-
blicas no âmbito sanitário e ambiental no Brasil, pois, segundo a ABREPEL (2019) apesar do crescimento 
do número de aterros sanitários desde o início do século XXI, a quantidade de lixo inorgânico produzida nas 
residências representa 40% do volume total dos resíduos produzidos, sendo, portanto, relativamente maior 
do que os aterros sanitários podem suportar.

Borges (2014) ressalta a importância da implantação do processo de reciclagem de materiais inorgâni-
cos como uma alternativa viável para minimizar a degradação da natureza; oportunizar o decrescimento do 
volume de resíduo produzido e promover a reutilização de diversos materiais, colaborando, assim, na pre-
servação destes componentes no meio ambiente, no sistema de reúso de materiais já alterados; promover 
a sustentabilidade do planeta; contribuir para a geração de emprego e renda para as populações que traba-
lham como catadores de materiais recicláveis, bem como garantir a sustentabilidade socioeconômica das 
cooperativas de coleta seletiva de resíduos recicláveis nas cidades.

Diante dos fatos acima e tendo em vista o princípio da sustentabilidade, que diz que o homem pode uti-
lizar os recursos naturais para satisfazer as suas necessidades sem ocasionar comprometimento para as 
futuras gerações, e sabendo que o lixo amontoado em aterros sanitários e lixões produz gases tóxicos e 
substâncias nocivas para o ambiente, fica evidente a relevância da efetiva execução da reciclagem para a 
sociedade e para o meio ambiente.

Nesse contexto, o presente artigo tem por finalidade apresentar a importância da reciclagem de resíduos 
sólidos realizada pela Associação Montes Claros de Catadores de Recicláveis – MONTESUL, na cidade de 
Montes Claros - MG, e identificar os dados de economia de água, energia elétrica e da redução da emissão 
de gases do efeito estufa (GEEs) obtidos através da aplicação da calculadora ambiental.

Espera-se que este artigo viabilize a implementação de um novo conceito de reciclagem, possibilitando 
a redução do impacto ambiental advindo do processo produtivo dos bens de consumo; a diminuição de gas-
tos públicos por descarte incorreto de materiais recicláveis; o aprimoramento da coleta seletiva; o aumento 
da reciclagem de resíduos sólidos urbanos; a geração de emprego e renda para as famílias dependentes da 
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reciclagem, aguçando na população, uma visão crítica sobre os fundamentos de proteção ao meio ambiente, 
proporcionando a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social destas famílias e uma maior conscienti-
zação e aplicabilidade, no dia a dia, do princípio da sustentabilidade.

2 METODOLOGIA
O presente artigo utilizou-se inicialmente de revisão de literatura e a mesma possibilitou compreender 

melhor a importância do processo de reciclagem para a sustentabilidade do planeta, dentre outros aspectos. 
Ademais, para apoiar à revisão bibliográfica, realizou-se um levantamento teórico junto ao banco de dados 
do SciELO - Scientific Eletronic Library Online e fontes complementares como artigos científicos, periódi-
cos, revistas e livros para identificar a bibliografia potencial, tendo como palavras-chave: Coleta de Resíduos 
Sólidos. Reciclagem e Calculadora Ambiental. 

Em seguida, utilizou-se o método de relato de experiência, que tem caráter de profundidade e detalha-
mento. O estudo de caso foi realizado na MONTESUL - Associação Montes Claros de Catadores de Reciclá-
veis, localizada na cidade de Montes Claros - MG. Optou-se por este local devido o mesmo ser de respon-
sabilidade técnica do autor. Para tal, foram realizadas visitas técnicas quinzenais, previamente agendada, 
no galpão da MONTESUL junto à presidente da associação, Maria do Socorro, no período de 20/02/2020 a 
24/06/2021, a fim de aplicar a calculadora ambiental nos materiais: papel, plástico e alumínio, objetivando 
identificar os dados de economia de água, energia elétrica e redução de gases do efeito estufa (GEEs).

Ao final, os dados foram organizados e estruturados em tabelas para análise dos resultados e conclusões 
sobre o assunto no intuito de informar a população e os órgãos públicos da economia ambiental proporciona-
da através da reciclagem pela MONTESUL, objetivando ampliar as ações de cunho socioambiental e melho-
rar a qualidade de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município de Montes Claros - MG.

3 A ECONOMIA AMBIENTAL ADVINDA DA RECICLAGEM
A partir da Revolução Industrial, verificou-se que a população mundial aumentou em ritmo desordenado, 

trazendo como consequência a ampliação das cidades; a expansão dos sistemas de produção e o aumento 
do consumo industrial. A princípio, tal crescimento populacional e urbano representava prosperidade, pois 
promovia o desenvolvimento econômico e tecnológico. Entretanto, no âmbito ambiental, o aumento na pro-
dução de resíduos sólidos e o descarte inadequado era motivo de apreensão (GOUVEIA, 2012).

Borges (2014) relata que, nos últimos tempos, a preocupação com os resíduos sólidos vem sendo am-
plamente discutida a nível internacional, devido ao aumento destes em todo o mundo gerando expansão da 
consciência coletiva quanto à preservação ambiental. Conforme a ABRELPE (2019), os principais materiais 
que compõem o lixo urbano são: 52% (lixo orgânico) 26% (papel e papelão), 3% (plástico), 2% metais, 
2% (vidro) e 15% (outros). A associação identifica, ainda, que o Brasil é o país campeão na América Latina 
em produção de lixo, representando 40% do total gerado na região, o que equivale a 541 mil toneladas/dia. 

 Devido a grande preocupação com o aumento dos resíduos sólidos, em 2 de agosto de 2010, foi sancio-
nada a Lei 12.305/2010 que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e compartilha a 
responsabilidade da gestão destes resíduos entre municípios, empresas e consumidores. Dentre as diretrizes 
desta lei, a reciclagem dos resíduos sólidos vem como alternativa para resolver a questão ambiental, rela-
cionada ao lixo; a questão social, pois conta com participação dos catadores organizados em cooperativas 
e a questão econômica, visto que os materiais reciclados, além de poderem ser vendidos e reaproveitados, 
ainda auxiliam no processo de sustentabilidade (CEMPRE, 2010).

O processo de reciclagem permite que resíduos sólidos de produtos já utilizados e que seriam descar-
tados no meio ambiente, por serem considerados inutilizáveis, sejam reintroduzidos no ciclo de produção 
para servirem de matéria-prima para novos produtos, promovendo a diminuição do uso de recursos naturais; 
redução do volume de lixo encaminhado para aterros sanitários e lixões e aumento na geração de emprego e 
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renda para cooperativas e empresas de recicláveis, entre outros. Tal processo pode ocorrer através da coleta 
de porta em porta para envio às usinas de triagem, cooperativas, sucateiros ou através do recebimento do 
material em pontos de entrega (CAVAGNOL, 2011).

Diante do fatos mencionados quanto a importância da reciclagem de resíduos sólidos e tendo em vista 
que este processo é uma política pública de cunho socioambiental e econômico, percebe-se, portanto, que 
faz-se necessário que a sociedade se conscientize e melhore seus hábitos de consumo, priorizando cada vez 
mais a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, bem como a disposição final ecologica-
mente correta dos referidos resíduos, visando  atenuar os impactos ambientais ocasionados pelos GEEs e 
economizar água e energia, contribuindo, assim, nos âmbitos social, econômico e ambiental para melhorar a 
qualidade de vida no planeta.

4 RELATO DE EXPERIÊNCIA
4.1 Associação Montes Claros de Catadores de Recicláveis – MONTESUL

Atualmente a MONTESUL possui, em seu quadro de associados, 23 catadores(as), sendo que o 
grupo é composto, em sua maioria, por mulheres, destacando-se a presidente do empreendimento, sr.ª 
Maria do Socorro Guimarães, que atua como catadora há mais de vinte anos. Ressalta-se que todos os 
catadores(as) de recicláveis desta associação têm esta atividade como a principal fonte de renda. Este 
grupo atua, há décadas, com a coleta de resíduos sólidos e mantém suas famílias com a renda da comer-
cialização dos materiais coletados.

Em 2017, iniciou-se um movimento no sentido de organizar o grupo que, no ano de 2018, foi registrado 
como associação de catadores de materiais recicláveis, passando a ser reconhecido juridicamente como tal. 
No mês de fevereiro do ano de 2020, com o apoio de muitos parceiros, entre eles: a Associação Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT), a Secretaria de Serviços Urbanos (SSU), o Ministério Público 
(MP-MG), Pastorais Sociais, o Fórum Lixo e Cidadania, o Instituto Grande Sertão e a Universidade Estadual 
de Montes Claros (UNIMONTES), através da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a MONTE-
SUL conseguiu um espaço para trabalhar. 

No dia 20 de fevereiro de 2020, foi concedida a licença ambiental para a associação trabalhar como cen-
tral de recebimento temporário, triagem ou transbordo de sucata metálica, papel, papelão, plástico e vidro, 
através do serviço voluntário do engenheiro ambiental Pedro Bicalho Maia, que também é responsável téc-
nico pela operação do Galpão de Reciclagem. O galpão está localizado na Avenida Cônego Vargem Grande, 
n.º 125, no bairro Vargem Grande II e é alugado pelo município que também assume os custos com energia 
elétrica e abastecimento de água.

A MONTESUL atua com o serviço de coleta seletiva na área denominada Região Sul da cidade, 
composta por 37 bairros: Conj. São José C. Lima, Doutor João Alves, Ibituruna, Maracanã, Ciro dos 
Anjos, Vila Greice, Santo Amaro, Major Prates, Vila Campos, São Judas I, Morada da Serra, Morada do 
Parque, Mangues, Chácara Paraiso, Itatiaia, Alterosa, Cidade Nova, Vila Luiza, Santa Rafaela, Santo 
Amaro, V. Maria Cândida, Vargem Grande II, Dos Canelas, São Geraldo, Vila Telma, Morada do Sol, Au-
gusta Mota, Conj. Chiquinho Guimaraes, Conj. José Correia Machado, Dona Gregório, Conj. Joaquim 
Costa, Res. Parque Verde, Jardim Liberdade, Res. Parque Morada do Sol, Nossa S. Das Graças, Sagra-
da Família e São Norberto.

 Para a realização deste trabalho e aplicação da calculadora ambiental dos materiais coletados pela 
associação para identificar os dados de economia de água, energia elétrica e reduação de gases do efei-
to estufa (GEEs) foi aplicado o cálculo de Recuperação e Reciclagem de Materiais de Resíduos Sólidos 
(AMS-III.AJ). Para calcular as emissões de GEEs resultantes da reciclagem dos materiais selecionados 
utilizou-se a seguinte fómula: 
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REy = BEy − Pey − LE y (1)
Onde:

RE y: Redução das emissões no ano y (tCO2 eq);

BE y: Emissões da linha de base no ano y (tCO2 eq);

PE y: Emissões do projeto no ano y (tCO2 eq);

LE y: Emissões fugitivas no ano y (tCO2 eq).

Para o cálculo da linha de base para reciclagem, a AMS.III-AJ estipula que se deve levar em conta as 
emissões relacionadas ao consumo de energia elétrica e de combustíveis fósseis para a produção do PEAD, 
PEBD e PET que são obtidas aplicando a seguinte equação:

BE y = ∑ [ Q i, y * Li * (SEC Bl, i * EF el, y + SFC Bl, i * EF FF, CO2)] (2)

Onde:

BE y: Emissões da Linha de Base no ano y (tCO2 eq y -1);

i: Índices para o tipo de material i (i = 1,2,3 para PEAD, PEBD e PET);

Qi,y: Quantidade do plástico tipo i reciclado no ano t (t y -1);

Li: Fator de ajuste para compensar a degradação da qualidade do material e as perdas do material no 
processo de produção do produto utilizando o material reciclado;

SEC Bl,i: Consumo específico de energia elétrica para a produção do material virgem tipo i (MWh t -1);

EF el,y : Fator de emissão do grid de geração de eletricidade, de acordo com a versão mais recente (tCO2 
MWh -1 ); 

SFC Bl,i : Consumo Específico de combustíveis para a produção do material virgem do

tipo i (GJ t -1);

EF ff,CO2 : Fator de emissão de CO2 para o combustível fóssil (tCO2 GJ -1 ).

Já para o cálculo das emissões de CO2 das atividades deste estudo, a metodologia AMS.III-AJ afirma que 
deve ser feita levando em conta as mesmas variáveis usadas na linha de base, conforme equação abaixo:

PE Y = ∑ (EC i, y * EF el + FC i, y * NCV FF * EF FF, CO2) (3)

Onde:

PE y: Emissões do projeto no ano y (tCO2 eq y -1);

i: Índices para o plástico tipo i (i = 1,2);

EC i,y: Consumo de energia elétrica da unidade de reciclagem proporcional ao plástico

tipo i (MWh t -1) no ano y;

FC i,y : Consumo de combustíveis da unidade de reciclagem proporcional ao plástico

tipo i (unidade de massa ou volume t -1) no ano y;

NCV FF: Poder calorífico do combustível fóssil consumido na unidade de reciclagem

no ano y (GJ/unidade de massa ou volume) (uso não obrigatório);

EF FF,CO2: Fator de emissão de CO2 para o combustível fóssil consumido na unidade

de reciclagem (tCO2 GJ -1).
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De acordo com Pereira (1995), é importante ressaltar que para a produção de 1 (uma) tonelada de papel 
celulose novo faz-se necessário o corte de 50 a 60 eucaliptos, 100 mil litros de água e 5 mil KW/h e são pro-
duzidos 6.880,191 KgCO2 equivalente. Para a produção de 1 (uma) tonelada de plástico são gastos 180 mil 
litros de água, quase 7 mil kW/h de energia e produzidos 5.313,96 KgCO2 equivalente. Ademais, os materiais 
plásticos são derivados de um recurso natural não renovável e altamente poluente, o petróleo, que apresenta 
previsão de esgotamento dentro de 40 anos. Já para a produção de alumínio são gastos 250 mil litros de 
água, em torno de 18 mil kW/h e são produzidos 9.000 kgCO2 equivalente, além do gasto com a extração da 
bauxita e a diminuição desta matéria-prima.

Percebe-se, nos dados da tabela acima, que o processo de reciclagem dos materiais listados demanda 
muito menos gastos de energia e água e emissão de gases do efeito estufa do que a produção destes mes-
mos materiais a partir da matéria-prima bruta. Além disso, para uma melhor compreensão do significado 
dos resultados apresentados na tabela acima, foram utilizados dados da média nacional de consumo per 
capita de água que é de 100L/Hab/Dia e a média mensal de consumo de energia elétrica de uma residên-
cia de 152 KW/H/Mês, levando em consideração a população da microrregião do Morada do Parque que, 
de acordo com o atlas ambiental da cidade de Montes Claros - MG, é composta pelos bairros Morada do 
Parque, Morada do Sol, Jardim Liberdade e Sapucaia, com população de 4.434 habitantes (ATLAS, 2020).

Ao analisar os dados de economia de água e energia elétrica proporcionada pela MONTESUL, atra-
vés da reciclagem, no período de fevereiro de 2020 a maio de 2021, pode-se afirmar que, com o material 
coletado em apenas 15 meses economizou-se mais de 23 milhões de litros de água e 1 milhão de kW/h 
ou seja, tal economia  proporcionada pelos catadores de matérias recicláveis da MONTESUL seria sufi-
ciente para abastecer de água os bairros da microrregião do Morada do Parque  por 60 dias e de energia 
elétrica por 7 meses. 

Deste modo, espera-se que com este relato de experiência possa-se continuar mensurando os ga-
nhos ambientais e sociais proporcionados pela reciclagem e divulgá-los para a população montes-cla-
rense como ferramenta de valorização do trabalho dos catadores de recicláveis e fomentar ainda mais a 
reciclagem no município.

Tabela 1 - Após a pesagem dos materiais coletados pela associação  
e a aplicação das fórmulas chegou se aos seguintes dados:

Economia Proporcionada pelo Processo de Reciclagem (T) Galpão MONTESUL

Item Peso Água (L) Energia (KW/H) CO2 (kgCO2eq)

Alumínio 42,6 10.479.600 717.810 355.795

Plástico 32,3 5.717.100 171.190 128.554

Papel 79,6 7.800.800 199.000 415.910

TOTAL 23.997.500 1.088.000 900.259

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 2 - Gastos na produção de cada tonelada dos materiais abaixo:

Material Água Energia Gases Estufa CO2 (kgCO2eq)

Alumínio 250.000 l 17.600 kW/h 9.000 kgCO2 eq 355.795

Plástico 180.000 l 6.740 kW/h 5.313,96 KgCO 2 eq 128.554

Papel 100.000 l 5.000 kW/h 6.880,191 KgCO 2 eq 415.910

Fonte: Elaborado pelo autor

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
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6 CONCLUSÃO
O presente estudo visa relacionar a reciclagem dos resíduos à economia de água, energia e à redução de 

emissões de CO2, visto que a reciclagem reintroduz o material na cadeia produtiva, diminuindo os impactos 
ambientais, tanto no clima quanto na extração de mais recursos naturais; aumento da vida útil dos aterros e 
renda dos atores envolvidos. 

Através deste Relato de Experiência, na Associação Montes Claros de Catadores de Recicláveis – MON-
TESUL, pode-se concluir que a reciclagem proporcionou uma significativa e importante economia ambiental 
para a cidade de Montes Claros - MG, tendo em vista que, através da coleta e reciclagem realizada pela 
MONTESUL, entre os meses de fevereiro de 2020 e maio de 2021, pode-se afirmar que, economizou-se mais 
de 23 milhões de litros de água e 1 milhão de kW/h, ou seja, tal economia proporcionada pelos catadores de 
matérias recicláveis seria suficiente para abastecer de água os bairros da microrregião do Morada do Parque, 
com população de 4.434 habitantes, por 60 dias e de energia elétrica por 7 meses.  

Com tudo o que já foi falado, cabe ao cidadão buscar fazer o seu papel e contribuir com a sustentabili-
dade do planeta, a partir de medidas simples como: separar o seu lixo reciclável, higienizar as embalagens e 
secá-las, diminuir o tamanho do seu lixo, amassar as latas de alumínio e jogar o lixo no lugar correto.
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RESUMO
A atuação das agências reguladoras dos serviços públicos de saneamento na fiscalização da qualidade da 
água está amparada pelas legislações pertinentes, e visa garantir que a prestação dos serviços ocorra de for-
ma adequada, com fornecimento de água dentro dos padrões de qualidade definidos. Diante disso, o objeti-
vo desse trabalho é apresentar a qualidade da água distribuída no município de Montes Claros durante o ano 
de 2020, mediante a análise de documentos encaminhados pela concessionária responsável pela prestação 
dos serviços. Por meio do monitoramento das não-conformidades nas redes de distribuição de água consta-
tou-se que estas foram mínimas diante da quantidade de amostras coletadas mensalmente e que os proce-
dimentos de descarga de rede e limpeza de reservatórios se mostram eficientes para o reestabelecimento 
da qualidade. Sendo assim, é de grande importância a atuação das agências reguladoras na fiscalização da 
qualidade da água, onde o principal privilegiado é o usuário do serviço de saneamento.

PALAVRAS-CHAVES: Saneamento. Agências Reguladoras. Qualidade da água.

1 INTRODUÇÃO
No Brasil, a obrigatoriedade de regulação dos serviços de saneamento básico foi estabelecida com a 

publicação da Lei Federal 11.445/2007, denominada Lei Nacional do Saneamento Básico (LNSB), a qual es-
tabelece as diretrizes nacionais para o saneamento. Apesar das alterações vigentes a partir da Lei Federal 
14.026/2020, a qual atualiza o marco legal do saneamento básico e aprimora suas condições estruturais, 
foi mantida a exigência de que a regulação dos serviços seja realizada por agências reguladoras, dotadas de 
independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, responsáveis por estabelecer 
normas para a adequada prestação dos serviços e reprimir o abuso do poder econômico dos prestadores. 
A existência das entidades reguladoras é essencial mesmo nos casos de prestação direta de serviços pe-
los municípios ou na modalidade de autarquia municipal. (CUNHA, 2013). A regulação e a fiscalização dos 
serviços de saneamento básico possuem os objetivos de estabelecer padrões e normas para a adequada 
prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; de garantir o cumprimento das condições e metas 
estabelecidas, e de prevenir e reprimir o abuso do poder econômico (TURETTA et al., 2015)

De acordo com o artigo 23 da referida lei, a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões téc-
nica, econômica e social de prestação dos serviços que abrangerão, pelo menos, as “medidas de contingência 
e de emergência, inclusive racionamento” (BRASIL, 2007). Dentre os aspectos que devem ser abordados nas 
normas regulatórias destacam-se os requisitos operacionais e a manutenção dos sistemas (TURETTA et al., 
2015). Assim, compete às agências reguladoras a criação de instrumentos normativos no sentido de legislar 
sobre as condições e obrigatoriedade dos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, de construir estas medidas de contingência e emergência, e fiscalizar a prestação dos 
serviços de saneamento básico, para garantir o cumprimento das normas de regulação. 

No município de Montes Claros-MG, a Agência Municipal de Água, Saneamento Básico e Energia (AMAS-
BE), entidade integrante da Administração Pública Municipal submetida ao regime autárquico foi implantada 
em 2014 com o intuito de regular, acompanhar e fiscalizar os serviços de saneamento básico prestados à 
população, entrando em exercício a partir de setembro de 2019. A fiscalização pode ser realizada de maneira 
direta, através da inspeção física nos sistemas e, indiretamente, através do acompanhamento de indicadores 
operacionais, técnicos e comerciais do prestador de serviços referentes ao sistema fiscalizado. Durante a 
fiscalização, deverão ser observados infraestrutura, operação, manutenção e funcionalidade dos sistemas, 
qualidade, segurança e adequação a normas técnicas e regulamentos, e o cumprimento da legislação vigen-
te (CÔCO; ALMEIDA, 2013).

A agência atua também na regulação, fiscalização e acompanhamento da qualidade da água distribuída 
à população. Para isso adota os parâmetros definidos na Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 
5/2017, a qual define os padrões de qualidade da água a serem seguidos pelos prestadores de serviços. Di-
ferentemente da vigilância sanitária, que verifica o atendimento da portaria quanto as implicações na saúde 
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pública, seu foco é na fiscalização da eficácia e da eficiência operacional da concessionária para fornecer 
serviços e produtos com qualidade mínima aos usuários deste serviço (BRASIL, 2017).

Assim, a legislação do Ministério da Saúde é o documento base para a agência avaliar o sistema de abas-
tecimento, sendo o prestador de serviços passível de penalidades em casos de descumprimento. Através do 
controle da qualidade da água para consumo humano realizado pelo prestador de serviços, é possível veri-
ficar os ajustes operacionais necessários para garantir a qualidade da água em pontos críticos e vulneráveis 
nos sistemas.

Diante disso, o objetivo desse trabalho é apresentar a qualidade da água distribuída no município de Mon-
tes Claros durante o ano de 2020, mediante a análise de documentos encaminhados pela concessionária 
responsável pela prestação dos serviços.

2 MÉTODO
Analisou-se os resultados físico-químicos e microbiológicos de amostras coletadas na rede de distribui-

ção na sede do município de Montes Claros-MG a partir de relatórios mensais enviados pela concessionária 
responsável pela prestação dos serviços no período de janeiro a dezembro de 2020. Foram utilizadas as in-
formações relativas aos resultados 
de análises para os parâmetros clo-
ro residual livre, coliformes totais, 
Escherichia coli e turbidez.

3 RESULTADOS
Nos relatórios mensais foram 

avaliados o cumprimento dos pa-
drões de potabilidade definidos pela 
Portaria de Consolidação do Minis-
tério da Saúde 05/2017, para os pa-
râmetros físico-químicos turbidez, 
cloro residual livre e cor aparente, e 
microbiológicos coliformes totais e 
Escherichia coli.

3.1 Turbidez

No ano de 2020 foram coleta-
das, em média, 184 amostras por 
mês para verificar a turbidez da 
água que chega às residências do 
município de Montes Claros-MG. O 
Gráfico 1 mostra os resultados míni-
mos, médios e máximos mensais re-
gistrados ao longo do ano de 2020.

3.2 Cloro residual livre

No ano de 2020 foram coleta-
das, em média, 183 amostras por 
mês para verificar o teor de cloro na 
água que chega às residências do 
município de Montes Claros-MG. O 

Gráfico 1 - Resultados de turbidez (NTU) durante o ano de 2020.

Gráfico 2 - Resultados de cloro (mg/L) durante o ano de 2020.



102 Í N D I C E

Gráfico 2 mostra os resultados míni-
mos, médios e máximos mensais re-
gistrados ao longo do ano de 2020.

3.3 Cor aparente

No ano de 2020 foram coleta-
das, em média, 78 amostras  por 
mês para verificar a cor da água 
que chega às residências do mu-
nicípio de Montes Claros-MG. O 
Gráfico 3 mostra os resultados 
mínimos, médios e máximos men-
sais registrados ao longo do ano 
de 2020.

3.4 Coliformes totais e 
Escherichia coli

No ano de 2020 foram coleta-
das, em média, 182 amostras por 
mês para realizar análises microbio-
lógicas e assim verificar a ausência 
ou presença de coliformes totais e 
Escherichia coli na água disponibi-
lizada para consumo no município 
de Montes Claros-MG.

O Gráfico 4 mostra os resulta-
dos mínimos, médios e máximos 
mensais registrados ao longo do 
ano de 2020.

4 DISCUSSÃO
4.1 Turbidez

O artigo 39 do Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde define como 
valor máximo permitido (VMP) para a turbidez 5 NTU. Para que este parâmetro atenda aos padrões de 
potabilidade, apenas 5% dos resultados podem ser superiores ao VMP. Os resultados gerais da qualida-
de da água apresentaram percentuais de conformidade entre 98,4% e 100%.

Após analisar os resultados obtidos, constatou-se que apesar de em 50% dos meses terem sido regis-
trados valores acima do permitido, a quantidade de amostras fora dos padrões não ultrapassou 5% do total 
de amostras analisadas. Em média, 99,5% das amostras coletadas durante o ano de 2020 estavam em 
conformidade, não houve perda da qualidade da água distribuída e os registros fora dos padrões, caracteri-
zados como pontuais, foram solucionados com descargas nas redes e monitoramento em pontos a jusante e 
a montante do local em análise. Após recoleta, para verificar se a água distribuída na região está em confor-
midade com os padrões, todas as amostras apresentaram resultados abaixo do VMP.

4.2 Cloro

O artigo 34 e Anexo 7 do Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 determinam que o teor de cloro 
residual livre em toda a extensão do sistema de distribuição deve ser mantido entre 0,2 e 5 mg/L para ga-
rantir o atendimento ao padrão de potabilidade, sendo recomendado que o teor máximo em qualquer ponto 

Gráfico 3 - Resultados de cor aparente (CU) durante o ano de 2020.

Gráfico 4 - Resultados de Coliformes totais e Escherichia coli 
durante o ano de 2020.
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do sistema de abastecimento seja 2 mg/L, conforme §2º do artigo 39 do Anexo XX da mesma portaria. Os 
resultados gerais da qualidade da água em relação ao cloro residual livre apresentaram percentuais de con-
formidade entre 99,5% e 100%, não configurando perda da qualidade da água distribuída.

Ao analisar os resultados obtidos verificou-se que todas as amostras estavam em conformidade, pois ape-
nas uma amostra dentre as 2.194 coletadas em 2020 nas redes de distribuição de água tratada apresentou re-
sultado superior a 5 mg/L, configurando não conformidade pontual. Após recoleta reestabeleceu-se o padrão.

4.3 Cor

O artigo 39 da Portaria de Consolidação 05/2017 define como valor máximo permitido (VMP) para a cor 
aparente da água potável 15 CU. Para que este parâmetro atenda aos padrões de potabilidade apenas 5% 
dos resultados podem ser superiores ao VMP. Os resultados gerais da qualidade da água em relação à cor 
aparente foram 92,7% e 100%. Os meses de janeiro, março, abril e maio apresentaram mais de 5% de 
resultados não conformes. A alteração na cor da água está relacionada a aceitação ou rejeição do seu con-
sumo pelos usuários por ser um parâmetro de aspecto estético.

Em média, 97,2% das amostras coletadas durante o ano de 2020 apresentaram resultados em confor-
midade com os padrões definidos. Os resultados não conformes foram reavaliados em recoletas nos locais 
e em pontos a jusante e a montante para garantir que a qualidade da água foi restabelecida após descargas 
na rede e análise dos procedimentos operacionais na estação de tratamento de água.

4.4 Coliformes totais e Escherichia coli

O Anexo 1 do Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde define que para ga-
rantir a potabilidade da água o parâmetro coliformes totais deve estar ausente em 95% das amostras prove-
nientes de sistemas que abastecem mais de 20.000 habitantes. Enquanto o parâmetro Escherichia coli deve 
estar ausente em todas as amostras analisadas do sistema de distribuição. Tais parâmetros foram avaliados 
para verificar a presença de contaminação na água.

Os resultados gerais da qualidade da água apresentaram percentuais de conformidade entre 96,1% e 
100% e 98,9% e 100% para Coliformes totais e Escherichia coli, respectivamente.

Como E. coli não pode ser encontrada na água potável procedimentos de limpeza e descarga na rede 
foram realizados para retomar a qualidade da água. Com relação a presença de coliformes totais, apesar de 
terem sido registrados sete resultados positivos no mês de outubro, dentre as 180 amostras coletadas, o 
percentual de não-conformidade se manteve dentro dos 5% permitidos.

5 CONCLUSÃO
A atuação da agência reguladora dos serviços públicos de saneamento na fiscalização da qualidade da 

água está amparada pelas legislações pertinentes, que devem ser analisadas de forma conjunta. O objetivo 
da agência deve ser garantir que a prestação dos serviços ocorra de forma adequada, com fornecimento de 
água dentro dos padrões de qualidade definidos.

A agência reguladora não possui competência para definir os padrões de potabilidade da água, conforme 
Lei Nacional do Saneamento Básico 11.445/2007, que reforça que o Ministério da Saúde é o responsável por 
tal tarefa.

Por meio do monitoramento das não-conformidades nas redes de distribuição de água constatou-se que 
estas foram mínimas diante da quantidade de amostras coletadas mensalmente e que os procedimentos de 
descarga de rede e limpeza de reservatórios se mostram eficientes para o reestabelecimento da qualidade.

Dessa forma, a atuação das agências reguladoras na fiscalização da qualidade da água é eficiente e im-
portante, onde o grande privilegiado é o usuário do serviço de saneamento, que passa a contar com serviços 
de mais qualidade.
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RESUMO
O presente trabalho consiste na exposição do método GPR (Ground Penetrating Radar), explicitando seu 
princípio de funcionamento e tendo como foco sua utilização na infraestrutura de saneamento básico atra-
vés do mapeamento de tubulações. Visto que a perda de água no Brasil é um evento corriqueiro, o artigo teve 
como norte esse problema para avaliar a aplicabilidade do método GPR no país, trazendo suas principais 
vantagens e possíveis melhorias. Verificou-se então que, apesar do método ainda não ser tão difundido nos 
projetos de saneamento no Brasil, ele se apresenta como uma alternativa amplamente interessante devido 
a sua alta precisão. Por se tratar de um método não destrutivo, sua utilização facilitaria a identificação de 
vazamentos e a troca de tubulações.

Palavras-chave: Saneamento. Subsolo. Tecnologias. GPR.

1 INTRODUÇÃO
A perda de água potável, no Brasil, é um problema recorrente. De acordo com o Instituto Trata Brasil, em 

dados levantados junto à Asfamas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento) e 
a consultoria GO Associados, o país perde cerca de 39,2% de sua água potável no sistema de distribuição, 
tomando como base o ano de 2019. Essa perda é oriunda principalmente de vazamentos em tubulações, mas 
também de roubos e erros de leitura dos hidrômetros. 

O estado de Minas Gerais, que possui cidades tidas como referência quando o quesito é saneamento 
básico, não foge desse problema. Apesar de o estado ser exemplo quanto à distribuição, assegurando que 
a água chegue a praticamente todos os habitantes (segundo dados do mesmo instituto), as perdas acompa-
nham o restante do país. Na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, a taxa de perdas é de 41,65% (TRATA 
BRASIL, 2021).

Apesar de o problema em questão ser conhecido, ele é, a princípio, um tanto complicado de ser iden-
tificado. Isso se deve ao fato de as tubulações responsáveis pelo transporte de água serem subterrâneas. 
Desse modo, a questão só se torna mais perceptível quando acarreta um problema ainda maior. Um clássico 
exemplo é o rompimento total das tubulações que, devido às grandes pressões de água, é capaz de romper 
pavimentos asfálticos e até mesmo inundar residências e comércios, causando enormes prejuízos para a 
população em geral. 

Em paralelo a isso, tem-se a evolução das tecnologias de investigação do solo e subsolo. Essas técnicas 
anteriormente se limitavam a métodos diretos, ou seja, que necessitavam de amostras físicas para entender o 
comportamento do solo em determinado local. Entretanto, com o passar dos anos, as sondagens geofísicas se 
projetaram como grandes expoentes da avaliação subterrânea. Isso se deve ao fato desse tipo de investigação 
ser realizado indiretamente, seja através de levantamentos magnéticos, eletromagnéticos, geotérmicos e ou-
tros. Com isso, a gama de possibilidades se tornou muito maior, já que, agora, não apenas as propriedades do 
solo e do relevo seriam previstas, mas todo o perfil subterrâneo seria mapeado de forma precisa e confiável. 

Nesse contexto nasceu o GPR (Ground Penetrating Radar), conhecido, no Brasil, como Radar de Pene-
tração do Solo, ou georadar, que consiste em um método ou conceito de investigação do solo que ocorre de 
maneira não destrutiva. O método se baseia na emissão de ondas eletromagnéticas de alta frequência para 
o mapeamento do solo, diferenciando elementos que o compõem ou estão presentes em seu interior. Seu 
leque de aplicações é diverso, englobando verificações de estabilidade, pesquisas arqueológicas, avaliação 
de geleiras, de contaminação do solo, de investigação de tubulações e várias outras.

2 JUSTIFICATIVA
Tendo conhecimento do método GPR e sua aplicabilidade na investigação de tubulações, torna-se pos-

sível avaliá-lo como uma alternativa interessante para a utilização em análises do saneamento básico, seja 
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para identificar problemas de perda de água, como também para realizar um mapeamento mais preciso da 
rede para casos em que inspeções se fazem necessárias.

Este artigo técnico tem por objetivo elucidar o funcionamento do GPR quando aplicado na área de sane-
amento, destrinchando os procedimentos e técnicas utilizadas para tal. Diante disso, verificar a aplicabilida-
de do método quanto à inspeção de problemas em tubulações, explicitando as principais vantagens de sua 
utilização para avaliar perda de água em tubulações.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Investigação do solo para obras de saneamento

Em obras de saneamento, a investigação do solo é uma etapa primária e fundamental. Isso se deve ao 
fato de grande parte desse sistema se alocar no subterrâneo. Com isso, é imprescindível conhecer as carac-
terísticas e o comportamento do solo em determinado local para alocar uma tubulação ou algo semelhante.

De modo geral, é muito comum a presença de sondagens em obras de saneamento. Esse tipo de investi-
gação do solo é simples e tem a finalidade de coletar amostras para análise e ensaios em laboratório. A partir 
disso, toma-se conhecimento da estratigrafia da região.

Avaliando os tipos de sondagens, a mais simples, porém amplamente empregada em obras de sane-
amento, é a sondagem a trado. Nela, o material é coletado por meio de um trado manual e levado para 
análise. Entretanto, os diversos outros tipos de sondagem são usados em obras de saneamento, como a 
SPT e a rotativa.

3.2 A tecnologia GPR

Segundo Daniels (1996), os primeiros registros do uso de ondas eletromagnéticas para identificação de ob-
jetos metálicos remetem ao inventor alemão Christian Hülsmeyer, no ano de 1904. Entretanto, a técnica aplica-
da a objetos metálicos enterrados foi patenteada apenas seis anos depois, por Leimbach e Lowy. Já em 1926, 
foi registrado o primeiro aparelho que emitia ondas na forma de pulsos eletromagnéticos, por Hülsenbeck.

Em 1929, foi feita a primeira utilização dessa técnica para a medição de espessuras de geleiras e iden-
tificação de fissuras, por Stern. Essa utilização perdurou até a década de 1970 quando, impulsionado pela 
corrida espacial, o GPR começou a ter sua gama de 
aplicações ampliada, se consolidando, em meados 
de 1990, com a publicação de bases teóricas mais 
robustas a respeito do tema. 

Atualmente, o georadar possui diversas aplica-
ções e diferentes fabricantes. O dispositivo conta 
com duas antenas, uma transmissora e outra recep-
tora. Essas antenas se ligam a um computador, ou 
unidade controladora para que os sinais captados 
sejam processados. O aparelho fica então sobre ro-
das, para que o operador seja capaz de manuseá-
-lo sobre determinada superfície para, com o uso da 
tecnologia, analisar o que está logo abaixo. A Figura 
1 mostra um georadar e suas partes constituintes.

Quanto ao seu princípio de funcionamento, o 
GPR opera emitindo pulsos eletromagnéticos de 
10 a 2500 MHz (DAVIS e ANNAN, 1989), conside-
rados pulsos de alta frequência. Essas ondas são 
transmitidas para o subsolo por meio da antena 

Figura 1 - Dispositivo GPR.

Fonte: Alta Resolução (2021).
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transmissora, fazendo com que elas se 
propaguem e eventualmente sejam refleti-
das, refratadas ou difratadas ao atingirem 
outros materiais devido às diferentes per-
missividades dielétricas dos mesmos. Com 
isso, essas ondas retornam para a antena 
receptora. As informações recebidas pelas 
antenas receptoras são convertidas em si-
nais elétricos e transmitidas para a unida-
de de controle, sendo então amplificadas, 
digitalizadas e gravadas, dando origem 
aos perfis conhecidos como radargramas. 
A figura 2 exemplifica um perfil gerado 
pelo aparelho GPR.

3.3 Uso do GPR em obras de sane-
amento

A aplicação do método GPR para obras 
de saneamento vem se provando muito efi-
ciente. Por meio dele, é possível identificar 
fissuras, obstruções e vazamentos em tu-
bulações. Além disso, por se tratar de um método não invasivo, ele é capaz de localizar determinadas partes 
constituintes do sistema de saneamento com precisão, para que, quando for necessária a inspeção propria-
mente dita em um determinado trecho, seja aberto somente o necessário para a inspeção. 

4 MAPEAMENTO DO SUBSOLO NO BRASIL
No Brasil, apesar de algumas utilizações pontuais em pesquisas, o GPR no saneamento não é aplicado 

de forma tão constante ou difundida quanto nos Estados Unidos ou na Europa. Entretanto, no ano de 2019, 
a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) começou a utilizar o GPR para o mapeamento de cerca 
de 20 bairros da cidade de Belém. 

Nesse projeto, que contou com o uso da tecnologia pela primeira vez no estado, o principal objetivo 
da Companhia foi a redução de perdas. Com o GPR, foram localizadas as antigas tubulações, feitas de 
cimento amianto, e substituídas por no-
vas de PEAD (polietileno de alta densida-
de), material que possui maior resistência 
e é o mais comum em projetos de sanea-
mento atualmente.

O mapeamento foi extremamente im-
portante tendo em vista a metodologia de 
trabalho aplicada, que visava à setorização 
do trabalho. De acordo com Tatiana Costa, 
engenheira da COSANPA e coordenadora 
do projeto, a setorização foi feita para que, 
ao retirar um vazamento, não fosse preciso 
interromper o abastecimento de água em 
vários bairros. A figura 3 retrata a utilização 
do GPR pela COSANPA.

Figura 2 - Exemplo de radargrama.

Fonte: Sinergeo (2021).

Figura 3 - Utilização do GPR na cidade de Belém.

Fonte: COPANSA (2021).
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5 ROTEIRO PARA USO DA TEC-
NOLOGIA GPR EM OBRAS DE 
SANEAMENTO

O procedimento de utilização do GPR 
não varia muito em relação aos outros 
usos. A diferença está na interpretação 
dos resultados. Com o equipamento em 
mãos, o profissional faz a varredura da su-
perfície. Pelo fato de a tubulação possuir 
propriedades eletromagnéticas diferentes 
das do solo, as ondas que atingem esses 
encanamentos refletem de maneira distin-
ta e essa informação é passada ao radar-
grama. 

É válido ressaltar que a variação da fre-
quência faz com que os pulsos se propa-
guem de maneira diferente. Normalmente, 
quanto menor a frequência, maior a pro-
fundidade que as ondas eletromagnéticas 
alcançam. Dessa forma, é possível variar 
a frequência em um mesmo trabalho para 
alcançar os melhores resultados possíveis, 
dependendo da conformação do solo ou 
posição do objeto a ser estudado. A figura 
4 é um desenho esquemático que elucida 
a utilização do GPR na identificação de um 
encanamento.

Quanto à identificação das tubulações 
no radargrama, esta é feita de forma sim-
ples: elas são representadas por meio de 
hipérboles. Na Figura 5, por exemplo, é 
possível visualizar com clareza a represen-
tação de três tubulações no radargrama.

Após a coleta dos dados, são utiliza-
dos softwares para o tratamento e pro-
cessamento dos mesmos, levando assim a 
resultados cada vez mais refinados, como 
as representações em 3D. 

Com esse tipo de identificação e ma-
peamento, um problema muito comum, es-
pecialmente no Brasil, pode ser evitado: a 
abertura de enormes valas em ruas e cal-
çadas para a simples troca de uma tubu-
lação. Em situações em que o sistema de 
saneamento não é mapeado, a noção de 
localização do sistema é muito imprecisa, 
o que leva as equipes responsáveis a fa-
zerem grandes aberturas no chão para en-

Figura 4 - Identificação de tubulações com GPR.

Fonte: Adaptado de LEECH (2021)

Figura 5 - Representação de tubulações no radargrama

Fonte: Geoscy (2021).
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Fonte: Mogi Play (2021)

Figura 6 - Abertura de vala para reparo de tubulação.
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contrarem o trecho com vazamento.

Por ser algo difícil de se consertar, toda 
essa situação acaba trazendo enormes pre-
juízos para a população, uma vez que as va-
las podem causar acidentes, contribuir na 
proliferação de doenças como a dengue, e 
vários outros. A Figura 6 mostra a abertura 
de uma vala para reparo de uma tubulação.

6 CONCLUSÃO
Portanto, conclui-se que a utilização do 

método GPR é uma excelente alternativa 
que pode trazer grandes melhorias para o 
sistema de saneamento básico como um 
todo. Por se tratar de um método de alta 
precisão, o mapeamento das redes de abastecimento de água, esgoto e todas aquelas que fazem parte 
dessa infraestrutura de saneamento, seria muito benéfico, POIS daria suporte na solução de vazamentos e 
outros problemas que levam às perdas de água. 

Com o sistema inteiramente mapeado, a equipe não precisaria despender tempo e esforço abrindo enor-
mes crateras no chão para localizar e trocar uma tubulação. Em vez disso, seria feita uma retirada precisa e 
pontual deste trecho, resolvendo o problema de maneira muito mais rápida e efetiva.

Sendo assim, o mapeamento através do GPR traria grandes benefícios, tanto econômicos quanto 
ambientais, para a população brasileira, uma vez que eventuais prejuízos por perdas são repassados 
para os cidadãos.

Identificando os maiores desafios para a aplicação da tecnologia, estaria a própria capacitação de profis-
sionais para a utilização dela. Além disso, o processo de mapeamento do sistema de saneamento demanda-
ria tempo e esforço para a obtenção, interpretação e processamento dos dados em softwares, caso feito em 
grande escala. Além disso, devido à dificuldade da propagação das ondas em metais, o método não poderia 
ser utilizado em qualquer tipo de rede, demandando pesquisa e elaboração de soluções para casos especí-
ficos. Entretanto, em um panorama geral, é possível dizer que os obstáculos são compensados pelo grande 
benefício que o mapeamento por GPR traria, tendo como lente o desperdício de água no país.
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Ler eNavegar
O Crea-MG quer auxiliar os municípios mineiros 
a superar seus desafios relacionados à enge-
nharia, à agronomia e às geociências, com o 
objetivo de proporcionar à sociedade seguran-
ça, bem-estar social e humano, equilíbrio am-
biental, e cumprimento da legalidade. A publica-
ção apresenta uma série de apontamentos para 
as áreas de rodovias, alimentos, meio ambiente, 
impacto das chuvas, urbanicidade e valorização 
das profissões. Aborda a participação democrá-
tica na construção das soluções para os muni-
cípios e destaca a importância do planejamento 

para a execução dos projetos. 

https://bit.ly/ideiasesolucoes

CARTILHAS

IDEIAS E SOLUÇÕES 
PARA MUNICÍPIOS 
- CONTRIBUIÇÕES 
DA ENGENHARIA, 

DA AGRONOMIA E 
DAS GEOCIÊNCIAS. 

CONTRIBUIÇÕES DA 
ENGENHARIA, DA 

AGRONOMIA E DAS 
GEOCIÊNCIAS.

Abril de 2021

Lançada em junho de 2018, a 
série de cartilhas A Engenha-
ria e a Sustentabilidade tem o 
objetivo de destacar a impor-
tância dos profissionais do Sis-
tema Confea/Crea para atingir 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos na 
Rio+20. As publicações mostram, à sociedade e aos futuros pro-
fissionais, o valor do conhecimento técnico para o desenvolvimen-
to, já que, uma tecnologia aplicada de forma adequada permite 
minimizar os impactos ambientais, seja no campo ou na cidade. A 
primeira cartilha traz uma abordagem ampla e é complementada 
por quatro cartilhas temáticas - solo e florestas, água, energia e 
mudanças climáticas, e cidade - que desenvolvem temas transver-
sais aos ODS, na perspectiva do papel da engenharia nos pilares 
econômico, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. 

http://bit.ly/eng-sustentabilidade

A ENGENHARIA E 
A SUSTENTABILIDADE

Junho de 2018
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O jornal Estado de Minas 
publicou, na edição do dia 
24 de fevereiro de 2021, o 
artigo O papel da engenharia 
na universalização do 
saneamento. O texto, assinado 
pelo coordenador do Grupo de 
Trabalho Saneamento do Crea-

MG, engenheiro civil Vitor Queiroz, e pela secretária Estadual 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 
Gerais, engenheira civil Marília Melo, aborda o novo marco 
legal do saneamento básico e os desafios para o estado.

https://bit.ly/ArtigoUniversalizaçãoSaneamento

ARTIGO

O PAPEL DA 
ENGENHARIA NA 

UNIVERSALIZAÇÃO 
DO SANEAMENTO

Fevereiro de 2021

Agosto de 2020

Agosto de 2020

O novo marco legal do saneamento básico foi apro-
vado em julho de 2020 e alterou o modelo de gestão, 
em que municípios transferem a titularidade do ser-
viço para empresas públicas para o modelo de licita-
ções que devem permitir a gestão e a execução pela 
iniciativa privada. A mudança gerou polêmica, com 
críticas de ambientalistas e elogios do setor produtivo.

OUÇA NA RÁDIO CREA-MINAS:  
https://bit.ly/audioradiosaneamentoprojetobrasileiros

Ou LEIA A MATÉRIA em https://bit.ly/SaneamentoBásico 

RÁDIO CREA-MINAS

SANEAMENTO 
AINDA É 

PROJETO PARA 
100 MILHÕES DE 

BRASILEIROS

NOVO MARCO LEGAL 
DO SANEAMENTO 

BÁSICO É TEMA DE 
DEBATE

O novo marco legal do sanea-
mento básico foi aprovado pelo 
Senado em junho de 2020. A 
Rádio Crea-Minas convidou 
duas profissionais renomadas 
para responder três questões 
relacionadas ao marco, as en-

genheiras civis Izabel Chiodi, pesquisadora do Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de 
Tratamento de Esgoto pela UFMG (INCT. ETEs Sustentáveis), 
e Marília Melo, na época, diretora-geral do Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (Igam) e, atualmente, secretária de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

OUÇA NA RÁDIO CREA-MINAS:   
https://bit.ly/radiomarcolegalsaneamento



114 Í N D I C E

A primeira Revista Vértice, publicada 
em 2009, teve como matéria especial 
a questão do saneamento básico e a 
Lei 11.445/2007. Ao longo dos anos, 
a publicação do Crea-MG trouxe ma-
térias sobre as políticas públicas de 

saneamento, resíduos sólidos, reciclagem e logística rever-
sa, drenagem e outras questões ligadas ao saneamento. 

CONFIRA: https://bit.ly/arquivosaneamento

 saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição. Os 
serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos aumentam 
a qualidade de vida, sobretudo na saúde infantil com redução da mor-
talidade. Mas, infelizmente, quase 35 milhões de brasileiros ainda não 
têm acesso a abastecimento de água. O problema é maior no acesso ao 
esgotamento sanitário. Quase 100 milhões de brasileiros não contam 
com rede de esgoto. E há cerca de 1 milhão de famílias sem acesso a 
banheiro. Os dados apontam que essa não é uma pauta prioritária nas 
políticas públicas nacionais.

MATÉRIA DO SITE: https://bit.ly/3qRMkZ5

BAIXE O ÁUDIO:  https://bit.ly/audioradioacessoabanheiro 

BRASIL TEM 
UM MILHÃO 

DE FAMÍLIAS 
SEM ACESSO 
A BANHEIRO

O governo de Minas Gerais deve 
enviar, em breve, projeto de lei para 
a Assembleia Legislativa propondo a 
criação no estado de Unidades Re-

gionais de Saneamento Básico. As estruturas estão previstas no Novo Marco Regulatório 
do Saneamento, Lei Federal 14.026, aprovada em julho do ano passado. A organização em 
blocos, sem a obrigatoriedade de serem cidades vizinhas, busca a sustentabilidade técni-
ca e viabilidade financeira para realização de ações conjuntas que visam o cumprimento 
dos prazos da universalização dos serviços: 2024 para fim dos lixões, além do alcance, até 
2033, de 99% do abastecimento de água e de 90% para tratamento do esgoto. A secre-
tária estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, engenheira civil Marília 
Carvalho de Melo, diz que o governo finaliza a análise técnica de composição destes blocos 
com dois grupos distintos: um para água e esgoto e outro para resíduos sólidos.

MATÉRIA DO SITE: https://bit.ly/3qjjbVS

BAIXE O ÁUDIO:  https://bit.ly/audioradioaguaeesgoto 

BRASIL TERÁ INVESTIMENTO 
DE 753 BILHÕES DE REAIS 

PARA ÁGUA E ESGOTO
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