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APRESENTAÇÃO 
 
O Projeto SanBas, como contribuição para a área de saneamento, busca novas 

formas de comunicação com a sociedade. De nome SanBas, a nossa passarinha 

também reflete esta dimensão do Projeto. É, ao mesmo tempo, um elemento de 

identidade visual e um posicionamento político na busca de que o saneamento 

alcance a todas e todos – especialmente, aqueles grupos e segmentos 

historicamente excluídos do acesso ao necessário para uma vida digna e 

condizente com os direitos assegurados em nossa Constituição (veja os sites 

https://sanbas.eng.ufmg.br/ e https://infosanbas.org.br/). 

Gestado no segundo semestre do ano de 2018, o Projeto SanBas teve na sua 

essência a busca pela promoção do saneamento básico humanizado. Tal 

humanização perpassa por uma mudança teórica e prática de atuação na 

área. Nesse sentido, reconhecemos os desafios que se relacionam à 

comunicação e à formação. 

O Caderno de Notas Técnicas: Saneamento e Suas Interfaces. Experiências e 

Elucidações para a Implantação Participativa e Inovadora dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico é concebido em um contexto que, apesar do caráter 

tecnicista, apresenta temas e abordagens que podem ser assimilados tanto 

pelos interessados nos assuntos que perpassam o saneamento quanto pelos 

gestores municipais.   

A elaboração deste caderno é um dos produtos do projeto de pesquisa 

“Capacitação e elaboração de planos municipais de saneamento básico em 

municípios com população de até 50.000 habitantes do estado de Minas Gerais: 

uma pesquisa-ação no campo tecnológico, do controle social, da 

comunicação e do empoderamento nas políticas públicas de saneamento 
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básico”. Coordenada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por 

meio de parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a iniciativa tem 

como objetivo central capacitar e elaborar planos municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) em 30 municípios mineiros desse porte. 

O caderno integra a coleção Selo SanBas, contribuição científica, técnica e 

pedagógica. desenvolvida em conjunto com a Funasa e com especialistas que 

atuam no Projeto, consultorias e pesquisadores de campo, tendo como 

parceiros o Coletivo às Margens, a Cooperativa Eita, a Aicó Culturas, a Jequitibá 

Comunicações e Artes, o Estúdio Borogodó e a Plug & Boom. A coleção envolve 

um dicionário de saneamento básico e um caderno ilustrado com facilitações 

gráficas.  

Para a construção do processo de elaboração do Selo SanBas, contamos com 

especialistas que se dispuseram em atender aos objetivos traçados. Realizamos 

oficinas, encontros presenciais e virtuais. Em um esforço coletivo e 

comprometido, definimos os principais temas a serem contemplados, a 

linguagem a ser usada em cada produto e como as contribuições da coleção 

seriam interligadas. 

Também desenvolvemos, em parceria com o Coletivo Às Margens, seis jogos 

para capacitações e oficinas nos municípios contemplados pelo Projeto. Ao 

lado disso, com Às Margens e a Plug & Boom criamos uma plataforma de jogos 

online e com a Eita aprimoramos o InfoSanBas, uma plataforma de informação 

na internet programada em código aberto. O objetivo é facilitar o acesso e a 

visualização de dados relacionados ao saneamento no Brasil, tendo como foco 

o município. 

O Projeto SanBas atua, ainda, em atividades destinadas à formação e à 

capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas para a UFMG 

e para os municípios selecionados, de modo a contribuir para a execução de 

pesquisas, a adoção de metodologias participativas, desenvolvimento 

tecnológico e inovação. Capacitamos 35 estudantes de graduação, 25 
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profissionais autônomos/bolsistas, 25 auxiliares técnicos municipais, três 

estudantes de mestrado e dois de doutorado. 

Em versão digital, o Caderno de Notas Técnicas: Saneamento e Suas Interfaces 

tem abrangência nacional, com ênfase para as municipalidades de até 50.000 

habitantes. Está em consonância com o Termo de Referência para a Elaboração 

de Plano Municipal de Saneamento Básico, versão 2018 (https://t.ly/1H4x), da 

Funasa, visando fortalecer as políticas municipais da área, e as demais políticas 

públicas, na perspectiva da garantia dos direitos humanos. 

Nesse contexto, foram elaboradas dez notas técnicas, nas quais são 

sistematizados termos, conceitos, situações no âmbito do saneamento básico e 

sobre temas correlatos, usando experiências e propondo novas técnicas para, 

além de construir conhecimento, proporcionar qualidade de vida, economia de 

recursos e suscitar a participação na gestão do saneamento. O conteúdo 

abarca os quatro componentes dispostos em legislação: abastecimento de 

água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e limpeza pública; e 

manejo de águas pluviais e drenagem. Compreende também aspectos de 

regulação, melhorias sanitárias domiciliares, projeções demográficas, exercício 

de titularidade, territorialização em saúde, direitos humanos a água e ao 

esgotamento básico.  

Assim, os organizadores/as e autores/as esperam que o Selo SanBas atinja ampla 

repercussão e que este caderno seja utilizado pelo município e forneça bases 

para a realização coletiva do plano. 
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Experiências e desafios da regulação nos Planos Municipais de 
Saneamento Básico 

 

Regulation of Municipal Basic Sanitation Plans: Experiences and Challenges  
Vitor Carvalho Queiroz e Gisela P. Zapata 
  

RESUMO 
  

 A Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (LNSB) encerrou um longo 
período de vazio institucional neste setor no Brasil. A LNSB propôs formalmente funções 
e instrumentos, que devem ser articulados por meio da gestão dos serviços de 
saneamento de forma a possibilitar a implementação da política pública. As funções de 
planejamento e regulação ganharam atenção especial na LNSB. Por um lado, o 
planejamento – única função indelegável pelo titular dos serviços – demanda a 
elaboração do Plano Nacional (Plansab) e dos Planos Municipais de Saneamento Básico 
(PMSBs). Por outro lado, o exercício da função de regulação deve ser pautado pelos 
princípios de independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária 
e financeira da entidade reguladora. Este estudo explora as relações entre as funções 
de planejamento, prestação, regulação e fiscalização para os diferentes arranjos 
institucionais possíveis no Brasil. A análise aponta que a atuação das agências 
reguladoras em relação aos PMSBs é ainda incipiente, não somente sob o aspecto 
formal estipulado pela Lei Nacional de Saneamento Básico como em função do potencial 
em relação às possibilidades regulatórias, que podem criar uma sinergia com o 
planejamento e contribuir com o avanço da política pública de saneamento. 

 
Palavras-chave: Regulação, Planejamento, LNSB, PMSB, Desafios. 

Vitor Carvalho Queiroz. Engenheiro civil e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Possui experiência, principalmente, com políticas públicas 
e gestão de saneamento e recursos hídricos. 

Gisela P. Zapata. Professora do Departamento de Demografia e Pesquisadora do Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Doutora em Geografia Humana pela Universidade de Newcastle, Inglaterra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

16 
 

1. INTRODUÇÃO 

 A promulgação da Lei Federal nº 11.445 de 2007 – a Lei Nacional de Saneamento 

Básico (LNSB), que estabelece as diretrizes nacionais para a área – encerrou um longo 

período de vazio institucional neste setor no Brasil (BRITO et al., 2012). Além da 

importância de se estabelecer um marco regulatório que proporciona segurança jurídica, 

a LNSB propôs formalmente funções e instrumentos, que devem ser articulados por meio 

da gestão dos serviços de saneamento de forma a possibilitar a implementação da 

política pública. Embora muito tenha sido produzido com relação à LNSB, a articulação 

entre as funções de planejamento, prestação, regulação e fiscalização, bem como a clara 

atribuição e delimitação de cada uma delas para os diferentes arranjos institucionais 

possíveis, ainda carecem de maior avanço. Nesse sentido, este estudo explora estas 

relações a partir da ótica da regulação.   

 O planejamento, por seu turno, ganhou atenção especial na LNSB, por meio da 

exigência de elaboração do Plano Nacional (Plansab) e dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSBs), sendo que o planejamento é a única função indelegável 

pelo titular dos serviços. O Plansab consiste no planejamento integrado do saneamento 

básico para o país, possui um horizonte de 20 anos (2014 a 2033) e foi aprovado pelo 

Decreto Federal nº 8.141, de 2013, e pela Portaria nº 171, de 9 de abril de 2014 (BRASIL, 

2020). Desde 2007, os municípios têm a obrigação de desenvolver o PMSB, sendo que 

o Decreto Federal nº 7.217, de 2010, definiu a existência do plano pelo titular como 

condicionante para acesso a recursos federais para o saneamento a partir de 31 de 

dezembro de 2014. No entanto, esse prazo foi prorrogado sucessivas vezes, e, 

atualmente, este prazo está estipulado para 31 de dezembro de 2022 (Brasil, 2010).  

A Lei Nacional de Saneamento Básico também trata do conteúdo mínimo do 

PMSB, principal instrumento da Política Municipal de Saneamento. O art. 19 da Lei 

11.445/2007 estabelece que a prestação de serviços públicos de saneamento básico 

deve observar o plano editado pelo titular, e deve abranger, no mínimo: i) um diagnóstico 

da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando indicadores de saúde, 

epidemiológicos, ambientais – inclusive hidrológicos – e socioeconômicos, apontando as 

causas das deficiências detectadas; ii) metas de curto, médio e longo prazo, com o 

objetivo de alcançar o acesso universal aos serviços, admitidas soluções graduais e 

progressivas e observada a compatibilidade com os demais planos setoriais; iii) 

programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 
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correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; iv) ações para situações de 

emergências e contingências; e v) mecanismos e procedimentos para avaliação 

sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.  

A aprovação da Lei nº 14.026/2020 trouxe diversas mudanças na LNSB, inclusive 

para a função de planejamento. Porém, a avaliação das repercussões da nova lei 

depende de sua regulamentação, que ainda não ocorreu. Com relação ao planejamento, 

uma das principais mudanças foi que os planos de saneamento serão aprovados por 

atos dos titulares e não mais editados por eles (§1º, art. 19). Isso pode implicar um 

impacto significativo, uma vez que reduz a participação do titular no processo de 

planejamento, o que pode torná-lo um mero homologador dos planos feitos pelos 

prestadores de serviços. O prazo máximo para revisão dos planos passou de quatro para 

dez anos (§4º, art. 19). Além disso, os municípios com população inferior a 20.000 

habitantes poderão apresentar planos simplificados, com menor nível de detalhamento 

dos aspectos previstos nos incisos I a V do caput do art. 19. Essa simplificação 

dependerá de regulamentação e avaliação de órgãos como a Funasa. 

  Outra importante função normatizada pela LNSB é a de regulação. A regulação 

foi uma das mais importantes inovações dessa lei. A regulação deve ser exercida por 

uma entidade pública, delegada pelo titular dos serviços (o município). Com a aprovação 

da nova lei (14.026/2020), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

passa a atuar como definidora de normas de referências a serem observadas pelas 

agências subnacionais, que podem ter caráter obrigatório, caso o município disponha de 

algum financiamento federal para saneamento (inciso III, art. 50). O exercício da função 

de regulação deve ser pautado pelos princípios de independência decisória, incluindo 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora.  

 Ao regulador cabe estabelecer normas de caráter social, operacional e 

econômico. Especificamente, i) estabelecer padrões e normas para a adequada 

prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; ii) garantir o cumprimento das 

condições e metas estabelecidas; iii) prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; e 

iv) definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 

como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia 

dos serviços. Ao regulador incumbe também a fiscalização da fiel execução dos 

contratos de prestação de serviços, assim como o estabelecimento de mecanismos de 

averiguação e resolução de reclamações de usuários.  
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Apesar de priorizar a sustentabilidade econômica da prestação dos serviços, a Lei 

11.445 prevê que ao regulador também cabe definir “as normas econômicas e 

financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados 

aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos” (art. 12). Assim, o ente 

regulador deve trabalhar tecnicamente para traduzir os objetivos e diretrizes em regras 

e mecanismos de cobrança das tarifas, dialogando com a sociedade, por meio dos 

instrumentos de controle social, e com os prestadores dos serviços, devendo ser 

consideradas as diferentes condições socioeconômicas de grupos populacionais, tendo 

como princípio os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário (Dhaes), 

aprovados pela Resolução nº 64/292 da Assembleia Geral da ONU. Neste sentido – 

como será tratado na seguinte seção – a regulação possui relação direta com o 

financiamento dos serviços de saneamento, pois deve garantir o cumprimento das 

condições e metas estabelecidas por meio dos planos de saneamento, e, principalmente, 

editar normas e regras associadas a cobrança, obtenção e aplicação de recursos 

financeiros dos prestadores de serviços. 

 Marques Neto (2009) identifica três grandes objetivos a serem perseguidos pelo 

regulador conforme a Lei Federal nº 11.445/2007: (i) a universalização dos serviços; (ii) 

a qualidade e eficiência da prestação e (iii) a modicidade tarifária. Por sua vez, Galvão 

Junior (2008) afirma que a regulação do saneamento deve buscar o alcance da eficiência 

e equidade na prestação dos serviços, embora existam limitações nesta última atuação, 

tendo em vista que as políticas e metas redistributivas devem ser fixadas pelos atores 

políticos, que possuem legitimidade em função do processo eleitoral. 

 Existe um debate sobre a racionalidade pela qual a regulação deve atuar. 

Tradicionalmente, o argumento para justificar a regulação de atividades públicas ou 

privadas tem sido a correção de falhas de mercado, que podem ser de diversas 

naturezas: monopólio natural; externalidades; inadequação ou assimetria de 

informações; continuidade e disponibilidade do serviço; lucros excessivos; práticas 

anticompetitivas; poder de barganha desigual; escassez e racionamento; racionalização 

e coordenação ou planejamento (BALDWIN; CAVE; LODGE, 2013; TUROLLA, 2012). 

Mesmo quando se admite a hipótese de o regulador atuar com o propósito de redução 

das desigualdades, este tende a ser tratado como um objetivo secundário (TUROLLA, 

2012). No entanto, essa visão dominante da regulação vem sendo confrontada por outras 
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perspectivas – por exemplo, a necessidade de garantia dos direitos humanos para 

justificar a regulação (PROSSER, 2006).  

 No campo do saneamento, Gerlach e Franceys (2010) apontam que o modelo de 

regulação econômica meramente tecnocrática, preocupada em corrigir falhas de 

mercado e maximizar o bem-estar do consumidor, está sendo desafiado. Essa discussão 

é especialmente válida para países em desenvolvimento, nos quais questões como 

pobreza, desigualdades social e econômica e de acesso a serviços públicos são 

imperantes. Nestes contextos, é especialmente importante garantir que os entes 

reguladores não sejam cooptados e capturados pelas partes interessadas, e que se 

garanta o cumprimento dos Dhaes, tendo em vista que nenhum modelo regulatório 

específico contempla esta questão como um objetivo primário em qualquer contexto 

(UNHRC, 2017).  

 Em estudo que explora a relação entre os reguladores de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário na América Latina e Caribe e os Dhaes para o cumprimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foi identificado que nem todos os 

critérios dos Dhaes estão incorporados nos marcos regulatórios, especialmente para a 

população sem conexão à rede pública, em áreas de urbanização precária e rurais 

(MOLINARI, 2019) – essencialmente os segmentos mais vulneráveis, que deveriam ser 

a prioridade das políticas públicas e regulatórias. No Brasil, a discussão sobre este 

assunto ainda é incipiente. Queiroz e Valle (2017) e Valle (2017) mostram que existem 

tensões e convergências da atividade regulatória com os direitos humanos à água e ao 

esgotamento sanitário.  

 Os Dhaes possuem os princípios e conteúdo: não discriminação e igualdade; 

acesso à informação e transparência, participação e prestação de contas 

(accountability); sustentabilidade e disponibilidade; acessibilidade física, qualidade e 

segurança; acessibilidade econômica; e aceitabilidade, dignidade e privacidade 

(ALBUQUERQUE, 2014). Embora o Brasil não tenha reconhecido explicitamente esses 

direitos1 , o país é signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Pidesc), portanto deve garantir esses direitos. A LNSB, embora 

aprovada anteriormente à Resolução 64/292, estava bem alinhada aos Dhaes. No 

entanto, a aprovação da Lei 14.026 pode promover um distanciamento com tais direitos, 

 
1 Existem propostas de emenda à Constituição (PECs) em tramitação no Congresso Nacional com intuito 
de reconhecer explicitamente os Dhaes. 
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o que, conforme já discutido, dependerá da regulamentação que está por ocorrer. Nas 

seguintes seções será analisada a contribuição da regulação nos PMSBs, tendo como 

base a LNSB. 

2. REGULAÇÃO E PMSB 

Esta seção explora a relação entre a regulação e o planejamento, sobretudo no 

âmbito dos PMSBs. A seção está dividida em três partes: a primeira discute a proposta 

apresentada pela LNSB para a articulação das diferentes funções; em seguida é feita 

uma análise exploratória de alguns indicadores relacionados a planos e regulação; e, na 

última parte, são apresentadas as experiências de algumas agências reguladoras no 

Brasil com os PMSBs. 

2.1. Racionalidade da LNSB 

A Lei Federal nº 11.445, de 2007, buscou articular as funções de planejamento, 

regulação e prestação dos serviços. Nesse sentido, a lógica foi utilizar o PMSB para a 

definição da forma e da responsabilidade pela regulação e prestação dos serviços. 

Assim, de posse das diretrizes, definições, metas e objetivos do PMSB, o município firma 

com o ente regulador um convênio, no qual são estabelecidas as obrigações de cada 

uma das partes, observadas as normas de referência da ANA. Definidos o PMSB e o 

regulador, no caso de delegação da prestação (seja empresa pública ou privada), pode 

ser firmado o contrato, que deve conter os objetivos e metas do plano. Dessa forma, o 

ente regulador pode articular as ferramentas regulatórias de fixação de tarifas, 

fiscalização, acompanhamento e monitoramento orientados pelo plano. O prestador do 

serviço, por sua vez, pode orientar seu plano de investimentos e suas ações para atender 

as metas do contrato, que refletem o PMSB. Essa proposta apresentada pela LNSB fica 

evidenciada no art. 11 do referido marco legal, que trata das condições de validade dos 

contratos: 

I – existência de plano de saneamento básico;  

II – existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação (o caráter “universal e integral” foi retirado pela Lei 14.026) 

dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico;  

III – a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e fiscalização;  
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IV – a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 

licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato; 

V – a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de 

saneamento básico (inclusão pela Lei 14.026). 

 Há uma distinção importante a ser feita com relação ao tipo de prestador, que 

impacta a forma de captação dos recursos e, consequentemente, o tratamento 

regulatório, mais especificamente o processo de definição de tarifas. As concessionárias, 

sejam estaduais, mistas ou privadas, utilizam os próprios recursos para realizar os 

investimentos, que podem ser captados de distintas maneiras, e depois são recuperados 

e remunerados por meio das tarifas. Já as autarquias e departamentos necessitam de 

recursos públicos ou tarifários antecipadamente para realizar os investimentos, o que 

altera o momento em que a revisão das tarifas deve ser realizada (QUEIROZ, 2016).   

 Existem modelos mistos de regulação, que podem combinar a remuneração de 

investimentos realizados no passado com a geração de recursos para investimentos 

futuros, conforme realizado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) para a 

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) do município de Juiz de Fora (ARSAE-

MG, 2016).  

 Formalmente, a atuação da regulação só ocorre na fase de monitoramento e 

acompanhamento. No entanto, a participação do regulador somente nesse momento 

pode levar à elaboração e aprovação de planos que não tenham viabilidade técnica e 

econômica. Isso poderá ser percebido apenas quando o regulador se dispuser a fazer o 

acompanhamento e, nestes casos, resultará em muita dificuldade para a atividade 

regulatória. Nesse sentido, Galvão Júnior e Sobrinho (2013) apontam que a participação 

da agência reguladora em todo o ciclo do planejamento pode ser de grande relevância 

para o resultado do planejamento. Eles discutem as diversas formas de participação nas 

fases de elaboração, revisão e acompanhamento. 

 Quando a LNSB foi promulgada, os prestadores, e mesmo alguns reguladores, já 

estavam atuando nos municípios. Portanto, o percurso lógico: planejamento → regulação 

→ prestação foi invertido, sendo o planejamento geralmente elaborado após a definição 

das funções de regulação e prestação dos serviços. Tal alteração traz desafios para a 

compatibilização das funções e dos instrumentos previstos no marco legal, uma vez que 

a elaboração do PMSB deveria ser o balizador e indutor da política pública municipal; ou 
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seja, as condições de prestação e regulação, mesmo que já existentes, deveriam ser 

reorientadas segundo o instrumento de planejamento aprovado.  

No entanto, não é isso que vem sendo observado. Embora os gestores municipais 

apresentem uma percepção positiva da importância dos planos (Lisboa et al., 2013), 

muitos dos PMSBs foram elaborados por uma obrigação formal, seja para permitir 

acesso a recursos federais, seja para formalizar contratos de concessão ou programa 

(QUEIROZ et al., 2020), o que subverte completamente a racionalidade trazida pela 

LNSB. Conforme discutido por Lisboa (2013), planos elaborados por obrigação tendem 

a ter uma efetividade potencial limitada. Nesse contexto, há uma percepção de que os 

PMSBs de forma geral não atuam como indutores ou orientadores da política pública 

(QUEIROZ et al., 2020; CASTRO; KOGA, 2019) 

 O PMSB trata das especificidades do município, mas cerca de 75% dos 

municípios brasileiros são atendidos por prestadores estaduais (BRASIL, 2019) e 

regulados por agências estaduais no caso de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Nesses casos, boa parte da atividade regulatória é feita observando-se a 

prestação global da empresa no nível estadual, especialmente as revisões tarifárias. Se 

por um lado isso representa um ganho de escala na atividade regulatória, por outro 

perde-se a análise mais pormenorizada dos municípios, o que pode levar à 

desconsideração das particularidades contidas nos PMSBs, por exemplo uma diretriz de 

cobrança conflitante com a norma da agência. Neste caso, o controle social pode exercer 

uma função importante de mediação e resolução de conflito. Para a prestação 

regionalizada, a LNSB possibilita a elaboração de um planejamento regional, porém, até 

o momento, essa possibilidade não tem sido adotada. Com a aprovação da Lei 14.026 e 

a instituição de blocos regionais, essa modalidade de planejamento deve surgir com 

maior intensidade. 

2.2. Caracterização 

O Plansab propôs metas para a gestão dos serviços de saneamento com quatro 

indicadores:  

 G1 – % municípios com estrutura única para tratar o saneamento;  

 G2 – % municípios com PMSB que abrange os quatro eixos (serviços de 

abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas);  
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 G3 – % de municípios com serviços regulados e fiscalizados;  

 G4 – % municípios com instâncias de controle social.  

Para avaliar os indicadores foi utilizada como base a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (Munic), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

com dados referentes a 2011 e 20172. Na Tabela 1 são avaliados os indicadores relativos 

ao PMSB e a regulação, particularmente as metas G2 e G3, para cada marco temporal 

e macrorregião do país.  

Tabela 1 - Metas do Plansab para indicadores de PMSB e Regulação 

Indicador Ano Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro- Oeste 

% dos municípios 
com PMSB 
abrangendo os 
quatro eixos 

2011 5 4 2 6 8 4 

2018 32 28 27 36 37 28 

2023 51 45 44 57 58 45 

2033 90 80 80 100 100 80 

% de municípios com 
serviços públicos de 
saneamento básico 
fiscalizados e 
regulados 

2018 30 20 20 40 40 20 

2023 50 40 40 60 60 50 

2033 70 60 60 80 80 60 

Fonte: Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) 

 A Figura 1 apresenta o gráfico com os dados relativos aos municípios com PMSB 

elaborado, considerando os quatro eixos (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos e drenagem), assim como existência de regulação de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como os municípios que possuem 

tanto o plano quanto a regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Com a publicação dos resultados da pesquisa Munic é possível verificar o andamento dessas metas 
definidas no Plansab. Uma ressalva deve ser feita: a pesquisa tem como data-base 2017, portanto não 
coincide temporalmente com a referência da meta do Plansab de 2018. Mesmo assim, pode-se avaliar o 
avanço dos indicadores. 
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Figura 1 - Número de municípios por macrorregião segundo presença de plano e regulação 
dos serviços de saneamento básico 

Fonte:  Elaboração própria, baseada em Munic 2017 (IBGE) 

 Tomando a meta para o ano de 2018 – 32% dos municípios deveriam estar com 

instrumento elaborado para o ano de 2018 –, percebe-se que o Brasil está próximo de 

atendê-la, pois 29% dos municípios possuíam PMSB em 2017. No entanto, ao analisar 

as metas por macrorregiões, observa-se uma grande disparidade. Enquanto a Região 

Sul ultrapassou a meta (54% de municípios com plano, para uma meta de 37%), as 

regiões Norte (16% com plano elaborado, para uma meta de 28%) e Nordeste (10% com 

plano elaborado, para uma meta de 27%) ficaram bem distantes de atender a meta. As 

regiões Sudeste e Centro-Oeste ficaram alinhadas com as metas, com 36% e 23% de 

planos elaborados, respectivamente. 

 Já para o indicador de regulação, a meta nacional era de 30%, e 24% dos 

municípios tinham os serviços regulados em 2018. Novamente a desagregação aponta 

grande disparidade entre as regiões. A única macrorregião que atendeu a meta foi o 

Sudeste (41% dos municípios com serviços regulados, para uma meta de 40%). Norte e 

Nordeste apresentam os menores percentuais de municípios com serviços regulados, 

10% e 11%, respectivamente. A avaliação integrada, ou seja, municípios que possuem 

o PMSB e regulação dos serviços, aponta que apenas 10% dos municípios estão nessa 

condição, com variações entre 2% (Região Nordeste) e 17% (regiões Sul e Sudeste). 

 Com relação ao percentual de municípios regulados, é interessante confrontar 

com a pesquisa que a Associação Brasileira de Agências Reguladoras (Abar) faz 

anualmente com suas associadas. Tomando como base a pesquisa da Abar 

Saneamento Regulação de 2017 (a mais próxima ao período da Munic de abril a agosto 

daquele ano), entre as 49 agências reguladoras filiadas, apenas 18 responderam ao 
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questionário. Nessa pesquisa registra-se um número de mais de 2.000 municípios 

regulados3, número cerca de 50% maior do que o apontado na Munic. Considerando que 

a pesquisa do IBGE é respondida pelo município e a da Abar pela agência reguladora, 

pode-se inferir que existem diversos municípios que possuem regulação formal sem 

sequer saber que são regulados. É uma informação que deve chamar a atenção dos 

reguladores e aponta a distância da qual se encontram dos titulares dos serviços. 

 A avaliação da interface entre o planejamento e a regulação suscita uma 

discussão importante acerca dos princípios de universalidade e integralidade da política 

pública de saneamento. O princípio da universalização supõe que todos os brasileiros 

tenham acesso igualitário ao saneamento básico, sem barreira de qualquer natureza, 

seja legal, econômica, física ou cultural (Heller; Gomes, 2014). Os PMSBs trabalham 

com todo o território do município, tanto as áreas urbanas quanto as áreas rurais. No 

entanto, usualmente a regulação não está presente nos locais com prestação precária 

ou sem atendimento dos prestadores, o que viola o princípio da universalidade. 

 A integralidade deve atuar no sentido de integrar os componentes relativos ao 

abastecimento público de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais, para reforçar as ações 

intersetoriais e a construção de uma nova governança na gestão de políticas públicas. 

Na pesquisa Munic do IBGE de 2011, 609 municípios possuíam planos de saneamento, 

sendo que destes 261 – ou seja, aproximadamente 43% – contemplavam os quatro eixos 

(PEREIRA; LELIS; SILVA, 2013). Já na pesquisa de 2017, dos 2.314 municípios com 

PMSB elaborado, 1.599 contemplam os quatro eixos, ou seja, aproximadamente 70%. 

Já no caso da regulação, pela pesquisa Munic de 2017, de 2.600 municípios com algum 

tipo de regulação, 567 contemplam os quatro eixos – pouco mais de 20%. Pela pesquisa 

da Abar, apenas oito de 32 agências regulam manejo de resíduos sólidos e limpeza 

urbana e manejo de água pluviais e drenagem urbana, além de água e esgoto (25%).  

Em síntese, enquanto os PMSBs apresentam evolução acentuada no sentido da 

integralidade, a regulação ainda está bem restrita aos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário. 

 

 

 
3 O número não é exato, pois em alguns casos existe dupla concessão (regionalizada) para a prestação 
dos serviços, como em Minas Gerais, com a Copasa e a Copanor. 
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2.3. Atuação das Agências Reguladoras nos PMSBs 

 Para avaliar as ações dos reguladores em relação aos PMSBs, utilizamos como 

base as agências filiadas à Abar, associação que reúne agências de vários setores, 

incluindo 22 municipais, 24 estaduais, uma distrital e cinco intermunicipais do setor de 

saneamento (Abar, 2019).  

 Anualmente a Abar realiza uma pesquisa entre as agências de saneamento com 

o intuito de mapeá-las, bem como as atividades que realizam. Uma das questões é 

justamente se a agência realiza o acompanhamento dos PMSBs. A partir dessa 

pesquisa, junto com o levantamento de dados nos sítios eletrônicos das agências que 

não responderam ao questionário da Abar, foi possível identificar como está a atividade 

de acompanhamento de planos pelas agências. A Figura 2 apresenta os resultados. 

 
Figura 2 - Atividade de acompanhamento dos PMSBs segundo tipo de agência reguladora 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em Abar (2020) 

  

 Do total de 52 agências associadas à Abar, apenas 23 realizam o 

acompanhamento dos PMSBs, conforme determina a LNSB. Cabe destacar que não é 

avaliada a qualidade desse acompanhamento, apenas se ele existe ou não. Quando 

avaliadas as agências segundo o tipo, percebe-se que entre as intermunicipais 80% 

realizam a atividade, contra 44% das estaduais/distrital e 36% das agências municipais. 

Além disso, quanto ao aspecto macrorregional, as regiões Sul e Sudeste apresentam 

75% e 67%, respectivamente, de suas agências com esse acompanhamento. Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste possuem 27%, 31% e 33%, respectivamente. 
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2.4. Experiências das Agências Reguladoras 

 Nesta seção apresentam-se experiências de algumas agências reguladoras 

relacionadas com os PMSBs. A coleta de dados foi realizada nos sítios eletrônicos das 

agências, sendo que foram consultadas normas, relatórios de fiscalização, notas 

técnicas, relatórios anuais, bem como outros documentos e informações pertinentes. 

Foram analisadas 52 agências associadas da Abar, além do Cisab Zona da Mata. As 

principais experiências foram sistematizadas em três blocos: ações referentes à 

elaboração e revisão dos PMSBs; ações referentes ao acompanhamento e 

monitoramento dos prestadores; e ações referentes à regulação econômica. 

Elaboração e Revisão dos PMSBs 

 Embora não seja uma atribuição formal, algumas agências entenderam que 

deveriam participar ativamente do processo de elaboração e revisão dos PMSBs, 

respeitando a atribuição indelegável do município. Além do suporte técnico e/ou 

financeiro aos municípios, esse movimento auxilia a própria atividade regulatória. Por 

exemplo, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) teve papel fundamental na 

elaboração de planos municipais de saneamento básico no Ceará, por meio da 

participação de um Convênio de Cooperação Técnica, que envolveu diversos órgãos 

estaduais e prefeituras (ARCE, 2016). Nesta mesma linha de atuação, diante do não 

atendimento dos PMSBs como parâmetro para regulação dos municípios regulados pela 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo ( Arsesp), bem 

como da ausência de equipes técnicas capacitadas para revisão e atualização dos 

planos, além de recursos financeiros e gerenciais, o Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em conjunto com a Arsesp, executarão a 

revisão de 243 PMSBs com intuito de dar suporte aos municípios, mas principalmente 

de alinhar os instrumentos de planejamento com a atividade regulatória (SÃO PAULO, 

2020). 

 Outra maneira de atuar como indutor dos PMSBs é a promoção de capacitação 

para os municípios regulados. Foram identificadas algumas experiências entre as 

Agências: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris-SC), Agência 

Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (Agir) e Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais (Cisab ZM) (ARIS-SC; 

CARULICE et. al., 2016; CISAB). 
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 A disponibilidade e confiabilidade das informações são fundamentais para a 

elaboração e/ou revisão dos PMSBs (GALVÃO JÚNIOR; SOBRINHO; SAMPAIO, 2010). 

É comum que o município tenha dificuldade em obter informações junto ao prestador 

devido a assimetria de informações (GALVÃO JÚNIOR, 2013). Assim, é prática usual 

que as Agências Reguladoras disponibilizem informações para subsidiar a elaboração 

e/ou revisão dos PMSBs. 

 Outra forma do regulador contribuir no processo de elaboração e/ou revisão dos 

PMSBs é por meio da participação em consultas e/ou audiências públicas, em grupos de 

acompanhamento da elaboração dos PMSBs ou até mesmo na análise técnica dos 

produtos gerados, não sendo a instância que delibera, apenas atua como suporte ao 

responsável pela aprovação.  

Acompanhamento e monitoramento 

 Por meio da pesquisa foi possível identificar que muitas agências possuem a 

atribuição formal de acompanhar e fiscalizar os PMSBs definida nos instrumentos 

normativos que estabelecem as competências e atribuições do regulador. Além disso, é 

comum encontrar essa atividade em resoluções normativas das Agências. No entanto, 

como já discutido, nem todas as Agências efetivamente exercem tal atividade. 

 No caso das agências que tiveram alguma atuação no processo de elaboração 

e/ou revisão, é natural que o acompanhamento seja facilitado, mesmo porque essa é 

uma das principais razões para participação delas no processo. 

A Arce deu início, em 2014, a um processo de acompanhamento e fiscalização 

das metas dos PMSBs, inclusive com a identificação dos principais entraves 

relacionados (ARCE, 2019). A Agir acompanha as metas dos PMSBs de forma 

sistemática, inclusive com os valores de investimento (CARULICE et al., 2016). A Aris-

SC fiscaliza o cumprimento das metas dos PMSBs e contratos de programa e/ou 

concessão (ARIS-SC, 2015). 

Os PMSBs também propõem a utilização de indicadores para acompanhamento 

de desempenho, ou da qualidade da prestação do serviço. A Aris-SC avalia o 

desempenho de indicadores dos prestadores de serviço tomando por base os 

indicadores propostos nos PMSBs (ARIS, 2017). 
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Regulação econômica 

 A regulação econômica também desempenha função relevante nas atividades 

regulatórias a serem realizadas pelas agências em relação aos PMSBs, especialmente 

nas revisões tarifárias, momento no qual são reavaliadas as condições dos serviços 

(BRASIL, 2007). Segundo Borges e Narzetti (2019), considerar os programas, ações e 

metas do PMSB na revisão tarifária representa um fator determinante para a efetiva 

universalização dos serviços.  

 A Agir segue uma resolução que trata das condições gerais para o reajuste e a 

revisão das tarifas, a qual define o tratamento regulatório dos investimentos previstos 

nos PMSBs, seja de prestadores municipais, seja de prestadores privados (AGIR, 2019). 

A Aris-SC utiliza o PMSB no processo de revisão tarifária, ao menos dos Saaes e 

prestadores privados (ARIS-SC, 2019a; 2019b).  

 Vale frisar que as experiências encontradas de utilização dos PMSBs nas revisões 

tarifárias estão restritas, principalmente, aos prestadores municipais e, em alguns casos, 

a concessionárias privadas. Não foi identificado nenhum caso de prestação 

regionalizada por empresa estadual em que o PMSB é diretamente utilizado como 

instrumento na revisão tarifária. 

 Outra experiência recente, no contexto da regulação econômica, foi o 

reconhecimento tarifário de repasses de recursos da receita por prestadores para 

Fundos Municipais de Saneamento Básico (FMSBs). Essa discussão teve início em 

função da existência de repasses de parcela da receita para fundos com tal fim 

reconhecidos em contratos. O artigo 13 da LNSB prevê a possibilidade de criação de 

fundos com recursos de parcelas das receitas dos serviços para custear a 

universalização dos serviços em conformidade com os planos de saneamento. A 

participação das agências reguladoras nos fundos é fundamental para a sua viabilização 

(QUEIROZ, 2016). 

 A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae) e a Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do estado de São Paulo (Arsesp) reconheceram, por meio de resoluções, o 

repasse de parcela da receita dos concessionários para FMSBs. Os critérios gerais são 

os mesmos, admitem a transferência para os fundos de até 4% da receita líquida tarifária 

acumulada pelo prestador de serviço regulado em cada cidade, desde que o município 

atenda a critérios como: 1) possuir Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 2) 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
30 
 

possuir Fundo Municipal ou Intermunicipal de Saneamento Básico, criado por lei; e 3) 

possuir Conselho Municipal, que deverá participar da definição das diretrizes e 

mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo de Saneamento 

(Arsae-MG, 2018b; Arsesp, 2019). 

A Arsae habilitou, em 2020, mais 77 municípios para receberem repasses 

tarifários para financiar os FMSBs, somados aos 60 que já estão recebendo recursos, 

totalizando 137 municipalidades e um montante de aproximadamente R$ 117 milhões 

anuais (Arsae, 2020). O primeiro grupo de municípios começou a receber recursos para 

os FMSBs no segundo semestre de 2019, portanto, uma avaliação ainda é precoce. 

 A vinculação com o PMSB é fundamental e, além de promover o alinhamento 

entre regulação e planejamento, com o repasse deste recurso aos municípios, o FMSB 

possibilita a viabilização de ações que não necessariamente compõem as obrigações do 

prestador, mas que são fundamentais para a universalização dos serviços, como 

atendimento de áreas isoladas que não integram a área de cobertura dos contratos; 

urbanização e regularização de comunidades de assentamento precário; e canalização 

de córregos (CRUZ; PERLOTTI, 2019; ARSAE-MG, 2018a). A qualidade do gasto é 

fundamental para a credibilidade social dos fundos, e, nesse sentido, a articulação entre 

os instrumentos de planejamento, regulação e controle social é fundamental (ZAPATA; 

QUEIROZ, 2020).  

3. DISCUSSÃO 

A análise deste estudo aponta que a atuação das agências reguladoras em 

relação aos PMSBs ainda pode ser considerada incipiente, mesmo em relação à 

atribuição formal definida pela LNSB, de fiscalização do cumprimento das metas dos 

PMSBs pelos prestadores. É fundamental sublinhar que esta análise foi desenvolvida 

com base em uma pesquisa bibliográfica e documental, tendo como principal fonte os 

sítios eletrônicos dos órgãos reguladores. Portanto, pode ser que existam experiências 

praticadas, mas que não foram identificadas, assim como algumas que, embora 

identificadas, não puderam ser avaliadas em profundidade suficiente devido a limitação 

de informações. 

Embora seja uma exigência da LNSB, é muito comum observar planos que não 

possuem viabilidade econômico-financeira, com exigências de investimento muito 

elevadas em espaços curtos de tempo, sem apontar as fontes de financiamento e sem 
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uma avaliação adequada da capacidade da estrutura tarifária para gerar os recursos 

suficientes para o atendimento das metas (BORGES; NARZETTI, 2019). Nesses casos, 

a agência reguladora terá muita dificuldade em observar as metas dos planos para 

orientar seus processos de cálculos tarifários (QUEIROZ et al., 2020). E, além disso, a 

própria fiscalização e acompanhamento do PMSB tende a ficar prejudicada (BORGES; 

NARZETTI, 2019). 

 Conforme apresentado, menos da metade das agências reguladoras exerce 

atividade de acompanhamento de PMSBs, e após pesquisa só foram identificadas 

experiências com disponibilidade de informações em cinco delas: Agir, Arce, Aris-SC, 

Arsae-MG e Arsesp. Foram encontradas experiências de participação na elaboração 

e/ou revisão dos PMSBs, no acompanhamento por meio da verificação do cumprimento 

de metas e utilização de indicadores para aferição de desempenho, bem como alguns 

processos de revisão tarifária que utilizaram o PMSB como elemento norteador do plano 

de investimentos. E, ainda, o reconhecimento de repasses tarifários para composição de 

Fundos Municipais de Saneamento Básico.  

Embora várias dessas sejam iniciativas importantes, verifica-se um deficit na 

atuação regulatória alinhada com o planejamento. Uma questão fundamental que não foi 

identificada é a utilização dos PMSBs para subsídio à normatização das agências 

reguladoras. Dentro do exercício da titularidade cabe ao município dar diretrizes para 

normatização exercida pelo regulador, em aspectos como prioridades de ação, 

condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação, incluindo 

o sistema de cobrança, sistemática de reajuste e revisão tarifária, e a política de 

subsídios (BRASIL, 2007). 

A aprovação da Lei 14.026, que atualizou a Lei 11.445, trará mudanças 

significativas, inclusive com bastante intensidade no planejamento e regulação do 

saneamento. A extensão de tais alterações está sujeita às regulamentações a serem 

feitas. Não obstante, alguns aspectos gerais merecem destaque. As modificações 

introduzidas implicam uma menor autonomia do município, embora este permaneça 

como titular, dado que tal questão é disciplinada pela Constituição. Constata-se forte 

indução para prestação regionalizada, instituição de unidades regionais ou blocos 

regionais, assim como uma tendência de aumentar a participação da iniciativa privada 

na prestação dos serviços de saneamento. Ao conjugar estas questões, reforça-se a 

importância da regulação com independência e bem alinhada aos Dhaes, bem como 
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bons instrumentos de planejamento que sejam capazes de orientar os objetivos da 

política pública, ambos submetidos a processos efetivos e participativos de controle 

social. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise, portanto, aponta que a atuação das agências reguladoras em relação aos 

PMSBs ainda está aquém do que deveria não somente sob o aspecto formal estipulado 

pela Lei Nacional de Saneamento Básico como no que tange ao potencial em relação as 

possibilidades regulatórias, que podem criar uma sinergia com o planejamento e 

contribuir com o avanço da política pública. 

Neste sentido, podem ser identificados alguns desafios relativos ao planejamento 

por parte das agências reguladoras, que também podem ser uteis para pesquisas 

relacionadas ao tema: 

 Necessidade de participação dos entes reguladores mais ativamente no processo 

de planejamento dos planos, desde a elaboração e revisão, de forma a garantir 

que o PMSB esteja compatível com a atividade regulatória; 

 Necessidade de fornecer especial suporte nos estudos de viabilidade técnica e 

econômico-financeira (Evtes) aos municípios de forma a garantir que os Planos 

sejam factíveis; 

 Fomentar a repactuação dos contratos firmados antes dos PMSBs ou que não 

tenham observado o instrumento de planejamento. Embora a agência reguladora 

não possa intervir nos contratos firmados, ela pode estimular o alinhamento entre 

plano e contrato de forma que a racionalidade da LNSB seja respeitada; 

 Utilizar efetivamente os PMSBs na atividade regulatória com integração entre as 

atividades de normatização, acompanhamento, monitoramento, fiscalização e 

regulação econômica. 

 Sistematizar e facilitar os mecanismos para fornecimento de informações para 

elaboração dos planos para os titulares dos serviços; 

Fomentar os mecanismos de controle social, de forma a integrar o planejamento, 

regulação e prestação dos serviços. Diante da dificuldade das diferenças entre os 

modelos de prestação e de regulação, sugere-se investigar como os diferentes 

arranjos institucionais (tipo de regulador por tipo de prestador) influenciam a 

incorporação do planejamento pelo regulador. 
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Em função das mudanças ocorridas na LNSB, são necessários subsídios alinhados aos 

Dhaes para as regulamentações e detalhamentos que ocorrerão. 
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sustentáveis e saudáveis 
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territories  
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RESUMO 
 
O deficit de saneamento no Brasil não se situa apenas nos níveis municipal ou 
comunitário, nos quais tem muito a avançar com a oferta de infraestrutura sanitária, mas 
também no âmbito domiciliar, pela ausência ou precariedade de instalações 
hidrossanitárias domiciliares. Na perspectiva da promoção de territórios sustentáveis e 
saudáveis as melhorias sanitárias domiciliares são centrais tanto para efetividade das 
ações de saneamento básico quanto para a promoção da saúde. O acesso adequado 
ao saneamento domiciliar torna-se uma barreira sanitária para doenças como a Covid-
19, as arboviroses e as de veiculação hídrica. Assim, a presente nota técnica discute 
estratégias integradas de aproximação dos setores do saneamento e da saúde pública 
com a população, por meio das potencialidades das ações de planejamento municipal, 
formação técnica e educação em saúde, o que pode ser operacionalizado por meio de 
um Programa Municipal de Melhorias Sanitárias Domiciliares em convergência com os 
Planos Municipais de Saneamento Básico. 
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1. INTRODUÇÃO 

O deficit de saneamento básico no país é um indicador das iniquidades sociais 

em saúde, consideradas como evitáveis, injustas e desnecessárias (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007), que se expressam de forma mais acentuada em dados desagregados de 

acesso ao saneamento, segundo variáveis socioeconômicas relacionadas a 

vulnerabilidades socioambientais, tais como renda, gênero, cor ou raça, nível de 

escolaridade e diferenças intraurbanas, como população urbana x população periurbana 

x população rural, população indígena/quilombola x população não indígena/quilombola 

(BRASIL, 2019). 

O Brasil também apresenta um grave deficit de moradia digna, com insuficiência 

de acesso a unidades habitacionais e um conjunto expressivo de domicílios em 

condições precárias e insalubres. Essa realidade é evidenciada com o fato de que 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad/IBGE), cerca 

de 1,62 milhão de domicílios ainda não dispõe de banheiro (IBGE, 2019). Por sua vez, 

esse cenário coloca que o deficit de saneamento não se situa apenas no nível municipal 

e/ou comunitário, no qual o Brasil tem muito a avançar com a oferta de infraestrutura, 

mas também no nível domiciliar, em que a ausência ou a precariedade de instalações 

hidrossanitárias domiciliares tornam-se um impeditivo para efetividade das ações de 

saneamento. De forma mais explícita, os efeitos esperados ao se promover o acesso a 

uma rede de água ou coletora de esgotos tornam-se limitados para domicílios que não 

têm banheiro ou possuem estrutura hidrossanitária inadequada. 

A mudança desse cenário requer que as políticas públicas de habitação, 

saneamento, saúde, educação, assistência social, economia e assistência técnica e 

extensão rural ocorram nos territórios de forma intersetorial e articulada, nas escalas 

nacional, regional, municipal e local. Entretanto, em se tratando de ações de saneamento 

nos domicílios – como construção de soluções individuais de acesso à água para 

consumo humano, manejo de resíduos sólidos, de águas de chuva e destinação dos 

esgotos domésticos, passando por instalações hidrossanitárias, bem como de promoção 

de boas práticas de higiene –, essa integração não vem sendo historicamente aplicada.  

O surgimento e o agravamento das doenças emergentes (novas) e reemergentes 

(as que retornaram) – como as arboviroses (dengue, Zika, chikungunya), classificadas 

como doenças relacionadas com o saneamento ambiental inadequado (DRSAIs) 
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(COSTA et al., 2013) – reforçam a necessidade de maiores investimentos para a 

estratégia de universalização do acesso ao saneamento domiciliar. 

Quando se consideram as habitações que, mesmo possuindo banheiros, ainda 

têm restrições de acesso à água com qualidade e de forma contínua, a inadequação das 

instalações sanitárias, bem como o manejo inseguro de resíduos sólidos, o país passa a 

apresentar uma vulnerabilidade socioambiental mais expressiva de famílias que não 

dispõem de barreiras sanitárias para a higiene pessoal e domiciliar de forma a impedir a 

contaminação por diversas doenças, a exemplo da transmissão da Covid-19. 

As intervenções de saneamento básico somente atingem sua efetividade se 

alcançarem o domínio e a escala domiciliares por meio de políticas públicas como a de 

Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), realizada pela Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa). O saneamento e a saúde são indissociáveis em termos de diretrizes e, 

principalmente, pela ação conjunta entre os seus agentes públicos e desses com a 

população, que deve ter protagonismo nos processos. Assim, conceber as ações de 

MSD dentro de uma estratégia da promoção de territórios saudáveis e sustentáveis é 

uma oportunidade de desenvolvimento local quando exige a ampliação da capacidade 

de planejamento, de gestão pública, orçamentária, técnica e de organização comunitária, 

por meio da articulação das políticas públicas municipais com o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab) (BRASIL, 2019) e o Programa Saneamento Brasil Rural 

(PSBR) (FUNASA, 2019). 

Territórios sustentáveis e saudáveis podem ser definidos como espaços 

relacionais e de pertencimento onde a vida saudável é viabilizada, por meio de ações 

comunitárias e de políticas públicas, que interagem entre si e se materializam, ao longo 

do tempo, em resultados que visam atingir o desenvolvimento global, regional e local, 

em suas dimensões ambientais, culturais, econômicas, políticas e sociais (MACHADO 

et al., 2017).  

Ouvir a “voz” do território e os seus processos de territorialização permite conhecer o 
lugar da produção social da saúde como espaço de construção de identidade e vínculo 
das populações para promover a saúde e a sustentabilidade; identificar riscos, 
vulnerabilidades e potencialidades nas diferentes escalas, para estabelecer relações 
de produção de saúde-doença e para articulação, diálogo e aprendizagem sobre o 
território; analisar a situação de saúde e as condições de vida da população, para 
compreensão da determinação social da saúde para tomada de decisão compartilhada; 
e intervir sobre problemas e necessidades, para afirmar o trabalho territorializado em 
saúde e para o fortalecimento das populações (GONDIM; MONKEN, 2018). 
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Nessa perspectiva, os serviços públicos de saneamento básico precisam estar 

devidamente integrados ao saneamento domiciliar. No âmbito domiciliar, para que as 

ações estruturais das instalações hidrossanitárias tornem-se efetivas e sustentáveis, 

devem vir acompanhadas de ações estruturantes de gestão participativa, de educação 

em saúde ambiental e saneamento e de participação social. Entretanto, o que se 

identifica na maior parte das ações de MSD é o fato de limitarem-se a ações estruturais 

(obras), carecendo principalmente de um plano de ação contínua de educação que 

contribua para o manejo adequado e manutenção das instalações hidrossanitárias, bem 

como para a promoção de boas práticas de higiene. 

A presente nota técnica tem o objetivo de apresentar as potencialidades das 

MSDs na promoção de territórios sustentáveis e saudáveis para os municípios, 

considerando como fundamentais as ações de formação técnica e de educação. 

Serão apresentados os desafios e potencialidades das ações de saneamento 

domiciliar dentro do programa de MSD, assim como apontamentos para auxiliar o 

desenho de uma atuação contínua de educação em saúde ambiental e saneamento. Por 

fim, apresenta-se uma proposta de estruturação de um Programa Municipal de MSD, 

que possa ser incorporado no Plano Municipal de Saneamento Básico. 

2. PROGRAMA DE MSD: DESAFIOS E POTENCIALIDADES 

O programa MSD da Funasa compreende intervenções realizadas nos domicílios, 

com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por 

meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e 

ao destino adequado dos esgotos domiciliares (FUNASA, 2014). 

As MSDs, enquanto ações de saúde pública, tiveram início no Brasil por meio da 

atuação do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) na década de 1940 (SESP, 1944), 

sendo referência para posterior elaboração das revisões de programas de MSD pela 

Funasa. Passados mais de 70 anos, o programa acumula importantes avanços e 

apresenta desafios na atualidade para sua efetividade e sustentabilidade, desde seu 

planejamento, execução e monitoramento, considerando as especificidades de cada 

território, os recursos necessários e os níveis distintos de vulnerabilidades 

socioambientais de um país continental. 

Um desses desafios passa por reforçar a centralidade da promoção da saúde na 

política de MSD para não se tornar em mera oferta de infraestrutura. Assim, cabe 
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considerar que existem distinções entre a transmissão de doenças infectocontagiosas e 

parasitárias nos âmbitos público, comunitário e doméstico, o que requer ações de 

manejo, controle e de educação distintas e complementares (CAIRNCROSS et al., 

1996). O manejo das águas, do esgoto doméstico e dos resíduos sólidos no saneamento 

domiciliar necessita de uma estruturação organizacional e técnica dos municípios para 

implementar um programa de ações de MSD, de forma articulada com os serviços de 

saneamento, a fim de que essa política pública tenha os seus efeitos monitorados em 

indicadores de saúde e de direito humano à água e ao esgotamento sanitário.  

O programa MSD é orientado pelos princípios da continuidade e da 

complementariedade. A continuidade estabelece que não se exclua nenhum domicílio 

que necessite das ações do programa dentro de um território de atuação e a 

complementariedade considera o que já existe de instalações hidrossanitárias 

adequadas nos domicílios. 

As intervenções do programa em áreas urbanas, rurais e comunidades 

tradicionais compreendem: 

(i) suprimento de água potável (ligação domiciliar/intradomiciliar, poço freático, 

captação e armazenamento da água de chuva e reservatórios); 

(ii) utensílios sanitários (conjunto sanitário/vaso e descarga, pia de cozinha, 

tanque de lavar roupa, filtro doméstico e recipiente para resíduos sólidos, lixeiras); 

e  

(iii) destinação de águas residuais (tanque séptico/filtro biológico, sumidouro, 

valas de filtração ou infiltração, sistemas de aproveitamento de água e ligação 

intradomiciliar de esgoto) (FUNASA, 2014). 

Além das MSDs citadas acima, o programa permite contemplar recursos 

financeiros para outras instalações hidrossanitárias individuais, a considerar as 

necessidades regionais, socioambientais e culturais (FUNASA, 2014). Na ficha de 

levantamento de necessidades (Lene), é feito o registro das estruturas sanitárias em 

cada domicílio de forma que as melhorias sejam executadas complementando o que já 

existe. Portanto, não devem ser marcados sistemas ou utensílios já existentes e que 

estejam em boas condições de uso.  

O planejamento em saneamento deve considerar que o âmbito doméstico não se 

limita ao interior da casa da família (intradomicílio), compreendendo diversas atividades 

humanas em seu entorno, nos quintais (peridomicílio), onde ocorrem etapas importantes 
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do manejo dos componentes do saneamento. Uma moradia pode ter influência 

comunitária, a exemplo de cisternas utilizadas por diversas famílias. Deve ser 

considerada a mobilidade dos indivíduos, motivada por laços familiares, alternância de 

trabalho, sazonalidade climática, turismo e acesso à educação, dentre outros fatores. 

As ações de MSD, como política pública de proteção social, devem ser 

consideradas como ações estratégicas de saneamento domiciliar visando à prevenção 

de doenças e à promoção da saúde, e que ganham um caráter de ação emergencial em 

situações de epidemias e pandemias, como a Covid-19. A possibilidade de surgimento 

de outras doenças emergentes e reemergentes evidencia ainda mais como o 

saneamento básico e domiciliar, aliado à promoção de boas práticas de higiene, devem 

ser uma política pública prioritária de Estado. 

Um potencial importante a ser considerado na promoção do saneamento 

domiciliar está relacionado ao fato de que muitas vezes as ações de saneamento se dão 

no nível municipal e/ou comunitário, com a construção de sistemas de abastecimento de 

água ou esgotamento sanitários, restringindo-se até as ligações domiciliares. Entretanto, 

um conjunto expressivo de domicílios não possui instalações hidrossanitárias ou eles 

estão em situação precária, o que se torna um impeditivo para a efetividade das ações 

de saneamento básico. Essa situação pode ser exemplificada em estudos como o 

realizado em uma comunidade rural que possui acesso a um sistema de abastecimento 

de água por meio do qual os domicílios que detêm canalização intradomiciliar têm quase 

sete vezes mais chance de consumir água acima de 50 L/hab.dia, com relação aos 

domicílios que não possuem as mesmas condições (ALEIXO et al., 2019). 

Dentre os diversos desafios a serem considerados para que se possa avançar na 

política de MSD está a tendência de padronização dos módulos sanitários que pode 

desconsiderar os artefatos existentes e restringir a possibilidade de utilização de outras 

técnicas que se adequariam melhor, tanto cultural como tecnicamente, à realidade local, 

o que pode acarretar a apropriação indevida pelos moradores. Nesse sentido, o 

desenvolvimento e a expansão de tecnologias sociais de saneamento, associados ao 

aproveitamento de águas de chuva, ao reúso, ao manejo dos solos e das plantas, 

ampliaram as perspectivas promocionais de saúde e de geração de renda (FBB, 2020; 

BRASIL et al., 2018). Por definição, tecnologia social compreende produtos, técnicas e 

metodologias reaplicáveis, desenvolvidos em interação com a comunidade e que 

representam efetivas soluções de transformação social (FBB, 2020; DAGNINO, 2010) 
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Existem tecnologias sociais desenvolvidas a partir das experiências de vida das 

populações, dos conhecimentos técnicos provenientes dos processos de trabalho a partir 

das relações com o território e com materiais que se obtenham na localidade. Devem ser 

tecnicamente corretas, culturalmente aceitáveis e economicamente viáveis, remetendo 

à dimensão sociocultural da inovação, que proporcione o desenvolvimento da 

organização comunitária (BRASIL et al., 2018). 

A apropriação técnica para o manejo e a manutenção adequados do saneamento 

domiciliar, bem como a promoção de boas práticas de higiene, necessitam de processos 

educacionais que não devem ser verticalizados como um mero treinamento, com 

instruções rápidas. Devem considerar as especificidades e culturas locais que alcancem 

as necessidades e interesse dos moradores.  

Um outro desafio está relacionado à necessidade de elaboração de um 

diagnóstico das condições de vida e situação de saúde dos territórios a serem 

contemplados pelas ações dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) e 

que podem dar subsídios para um Programa Municipal de MSD. As ações estruturais de 

saneamento precisam ser acompanhadas de ações estruturantes de gestão, educação, 

formação técnica e participação social. Entretanto, muitas vezes as intervenções de MSD 

situam-se no nível de ações estruturais, ou seja, consistem na construção de banheiros 

e instalações hidrossanitárias, sem envolver os moradores em ações estruturantes de 

educação em saúde ambiental e saneamento, de promoção de boas práticas de manejo 

e manutenção dos artefatos e instalações. 

Como exemplo, tem-se nas MSDs a limpeza e desinfecção dos filtros domiciliares 

cerâmicos, recomendados para o tratamento da água nos domicílios, principalmente nas 

áreas que não dispõem de fornecimento de água por rede de abastecimento. A retirada 

e a destinação adequada do lodo dos tanques sépticos e da escuma das caixas de 

gordura são necessárias para o correto funcionamento dos equipamentos. Essas 

soluções possuem alta eficiência e importância sanitária quando devidamente 

apropriadas e geridas pelas famílias. Caso contrário, seu desempenho fica 

comprometido ou mesmo anulado. É necessário que as famílias saibam qual o objetivo 

dessas instalações e como instalar, como usar, como manter e como cuidar delas. 

Assim, o diagnóstico das condições de vida e situação de saúde deve ser a base 

de planejamento dos serviços públicos e do saneamento domiciliar, tendo como central 

a necessidade de se avançar nas ações de educação e de formação técnica de recursos 
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humanos, bem como o planejamento municipal. Esses temas serão abordados nos 

tópicos a seguir.  

3. EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL E SANEAMENTO 

Todas as fases de implantação das ações de saneamento, incluindo as MSDs, 

possuem estreita relação com as ações de educação e de participação social, devendo 

ser incorporado o protagonismo dos moradores. Condição considerada, em diversos 

instrumentos legais e políticas públicas, como no PSBR: 

O exercício da participação social e desse controle, a apropriação das soluções de 
saneamento pela população interessada, bem como o desempenho eficiente dos 
atores vinculados aos processos de gestão pública dos serviços de saneamento 
dependem diretamente de estratégias educacionais que maximizem a formação em 
saneamento. Nesse sentido, o desenvolvimento de capacidades e o compromisso dos 
diversos atores será tão mais potente quanto maior for o enfoque dado aos processos 
de educação. (BRASIL, 2019c, p. 125) 

De acordo com o art. 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996). 

A educação pode ser realizada nos modos da educação formal, não formal e 

informal (Quadro 1). Esses modos de realização de processos educativos, tanto nas 

áreas urbanas, periurbanas como rurais, não devem ser considerados substitutivos, mas 

sim complementares e, preferencialmente, articulados entre si. 

Quadro 1 - Modos de realização dos processos educativos 

Com prévio propósito de ensinar e aprender 
Sem prévio propósito de 

ensinar/aprender 

Educação formal Educação não formal Educação informal 

• Ambientes, tempos, conteúdos e 
objetivos predeterminados e 

regulamentados; 

• Vinculada ao sistema de ensino; 

• Processo de ensino-
aprendizagem sob a 

responsabilidade da escola. 

• Ambientes, tempos, 
conteúdos e objetivos não 

regulamentados; 

• Não vinculada ao sistema 
formal de ensino; 

• Ato de ensinar-aprender 
não corresponde ao processo 

de ensino-aprendizagem 
escolar. 

• Diversos ambientes; 

Vinculada ao cotidiano das 
relações sociais; 

• Processo de aprendizagem 
não predeterminado. 

 

Fonte: Ribeiro et al. (2017) 

 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
44 
 

Cursos de formação técnica e de atualização relacionadas às ações de 

saneamento domiciliar para gestores municipais, técnicos de campo, agentes 

comunitários de saúde (ACS) e agentes de controle de endemias/agentes de vigilância 

em saúde (ACE/AVS) são necessários, assim como uma cultura de promoção de 

educação não formal em saúde ambiental em saneamento para os moradores, setores 

organizados e população em geral, e, ainda, o fomento desse tema na rede de ensino 

das escolas municipais e estaduais localizadas nos territórios. 

A relação dialógica com populações gera propostas pedagógicas territorializadas, 

que pautam a construção do conhecimento coletivo para o atendimento das 

necessidades, seja por meio de estratégias de educação formal ou não formal. Isso 

ocorre a partir da identificação das formas de participação, mobilização social e de 

organização comunitária existente ou a serem estabelecidas nos territórios. 

Em 2013, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde foi instituída pelo 

Ministério da Saúde tendo como princípios: (i) diálogo; (ii) amorosidade; (iii) 

problematização; (iv) construção compartilhada do conhecimento; (v) emancipação; e 

(vi) compromisso com a construção do projeto democrático e popular (BRASIL, 2012). É 

um marco regulatório que acumula ampla experiência da educação popular em saúde 

no Brasil e de sua potencialidade para o saneamento básico e domiciliar. 

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e 

das Águas (PNSIPCFA), instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atua 

como um instrumento norteador e legítimo do reconhecimento das necessidades de 

saúde e especificidades dos agricultores familiares camponeses, trabalhadores rurais 

assentados ou acampados, assalariados e temporários que residam ou não no campo, 

os povos indígenas, populações das reservas extrativistas; quilombolas, caiçaras, 

pescadores artesanais, coletores, marisqueiras e atingidos por barragens (BRASIL, 

2011). Dentre os objetivos específicos apresentados no art. 3º têm-se: 

(iv) contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações do campo e da 
floresta e das águas, incluindo articulações intersetoriais para promover a saúde, 
envolvendo ações de saneamento e meio ambiente, especialmente para a redução de 
riscos sobre a saúde humana; 
(v) reconhecer e valorizar os saberes e as práticas tradicionais de saúde das 
populações do campo e da floresta, respeitando suas especificidades; 
(vii) incluir no processo de educação permanente dos trabalhadores de saúde as 
temáticas e os conteúdos relacionados às necessidades, demandas e especificidades 
das populações do campo e da floresta, considerando a interculturalidade na atenção 
aos povos e comunidades tradicionais; 
(viii) apoiar processos de educação e informação das populações do campo e da 
floresta sobre o direito à saúde. 
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O Brasil possui uma ampla cartografia social, uma riqueza de sociobiodiversidade. 

Metodologias de educação popular em saúde ambiental e saneamento que reconheçam 

as especificidades e os processos de trabalho e da produção da vida são fundamentais 

para as transformações socioambientais necessárias, considerando as dimensões 

socioeconômicas, históricas, culturais, de gênero, étnicas e de idade. O manejo do 

saneamento domiciliar ocorre de forma distinta entre homens e mulheres e esse aspecto 

deve ser considerado central no trabalho e na economia familiar. Em diversas 

comunidades, além de ter uma relação direta com o alimento e a água, bem como na 

produção alimentar de subsistência, as mulheres desempenham atividades de 

mobilização comunitária, educacional e dos cuidados com a saúde. Por outro lado, é 

necessário ampliar esse debate para os homens e para juventude com relação à 

manutenção e aos cuidados com o saneamento domiciliar.    

  O Manual de Saneamento da Funasa (FUNASA, 2015) estabelece princípios 

para a Educação em Saúde Ambiental e Saneamento: 

(i) ter o território de produção da saúde como referência de relações e atuação; 
(ii) ter os diferentes grupos populacionais e comunidades como sujeitos das ações; 
(iii) ter a saúde como o ponto de interação sustentável entre meio ambiente, economia 
e comunidades, sendo o ambiente um território vivo, dinâmico onde se materializa a 
vida humana e a sua inter-relação; 
(iv) incentivar a participação dos sujeitos como protagonistas nas ações de educação 
em saúde ambiental para promoção da saúde; 
(v) respeitar o universo cultural das pessoas, formas de organização das comunidades 
e suas manifestações no processo saúde-doença, considerando experiências, valores, 
crenças, conhecimentos e práticas, tendo os respectivos territórios como referência; 
(vi) promover a interlocução, o diálogo entre os saberes científicos e populares, para a 
produção compartilhada de conhecimentos, adequações das práticas à lógica de vida 
da população e a conformação dos territórios; 
(vii) ter a vulnerabilidade socioambiental como um ponto de partida para a atuação em 
Educação em Saúde Ambiental, para que os riscos em saúde sejam contextualizados 
em estratégias mais amplas de promoção da saúde; 
(viii) desenvolver intervenções intersetoriais, integradas e supletivas com base nos 
determinantes sociais da saúde com vistas à melhoria da qualidade de vida das 
populações. 

 

A Funasa considera a educação em saúde ambiental e saneamento como uma 

área de conhecimento técnico que contribui efetivamente na formação e no 

desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, estimulando a participação, o 

controle social e sustentabilidade socioambiental, utilizando entre outras estratégias a 

mobilização social, a comunicação educativa/informativa e a formação permanente 

(FUNASA, 2015). 
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A sustentabilidade das MSDs está no manejo adequado, na manutenção e 

conservação das instalações hidrossanitárias aliada às boas práticas de higiene, tanto 

as construídas por ação pública quanto as realizadas pelos próprios moradores. Integrar 

as experiências, conhecimentos e habilidades dos educadores formais e não formais nos 

territórios é fundamental, bem como identificar espaços em que se possa promover essa 

integração, seja em Oficinas Municipais de Saneamento (FUNASA, 2006; 2014), seja 

em outros espaços educativos existentes ou criados para essa finalidade.  

Nesse sentido, a experiência das Oficinas Municipais de Saneamento 

(KLIGERMAN 1995; TÉRCIO, 2011) deve ser reavaliada e atualizada, para não serem 

simples espaços de construção de artefatos das MSDs, mas que incorporem a 

perspectiva de se tornarem espaços educacionais de formação em saúde ambiental, 

desenvolvimento de tecnologias sociais e boas práticas de higiene, de forma a contribuir 

para a efetividade e sustentabilidade das ações de MSD. Esses espaços proporcionam 

grandes potencialidades de desenvolvimento de tecnologias sociais em saneamento 

para as MSDs por meio de projetos e pesquisas aplicadas visando à inovação de novas 

técnicas, aproveitamento de materiais locais, redução dos custos e aperfeiçoamento dos 

trabalhos de campo (DIAS, 2017; FUNASA, 2006). Tais iniciativas podem contar com 

apoio de universidades e outras instituições, cooperativas, associações e movimentos 

sociais, 

Um exemplo de experiência exitosa está nas ações desenvolvidas pela 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), que compreende uma rede de milhares de 

entidades e que implantou diversas tecnologias sociais no Brasil, como as cisternas de 

aproveitamento de águas de chuva, em parceria com o poder público (DIAS, 2017; ASA, 

2016; CAMPOS et al., 2014). 

De acordo com o PSBR, os atores sociais e públicos, a partir de suas 

necessidades e atribuições, são divididos em usuários, operadores domiciliares, 

operadores locais, gestores técnicos, administrativos e técnicos (BRASIL, 2019c). 

Seguindo essa estruturação para a delimitação municipal, o Quadro 2 apresenta uma 

proposta de distribuição dos atores sociais, nos âmbitos domiciliar, local e municipal, com 

as respectivas possibilidades de desenvolvimento de meios de educação. 

A esfera do domicílio abarca os atores sociais em dois grupos: os usuários e os 

operadores domiciliares que estão envolvidos diretamente com o saneamento domiciliar. 

No âmbito local, têm-se os operadores locais, que atuam em conjuntos de domicílios, 
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estruturas e dispositivos coletivos de pequena escala. Já no âmbito municipal, gestores 

técnicos, administrativos e técnicos de campo desempenham atividades em conjuntos 

de domicílios e em soluções alternativas coletivas de saneamento e serviços públicos de 

saneamento.  

 

Quadro 2 - Distribuição de atores do saneamento em meios educacionais formais, informais e 
não formais. 

Âmbito domiciliar 

Ator social Meio de educação 

Usuário: são os moradores que devem 

desempenhar funções com frequência e 

complexidade variáveis dos manejos das águas e 

dos resíduos domiciliares. 

Educação informal: diálogo, vivência, trabalho 

cotidiano, relações familiares e comunitárias, 

reuniões, coletivos, fóruns, comitês 

Educação não formal: oficinas, rodas de 

conversa, intercâmbio, atividades pedagógicas 

Operadores domiciliares: moradores que 

assumem papel de destaque na operação da 

tecnologia que se destina ao atendimento da 

demanda sanitária no domicílio. Suas funções 

dependem da tecnologia adotada 

Educação informal: diálogo, vivência, trabalho 

cotidiano, relações familiares e comunitárias, 

reuniões, coletivos, fóruns, comitês 

Educação não formal: oficinas, rodas de 

conversa, atividades pedagógicas e cursos 

Âmbito local 

Operador local: agentes comunitários (públicos, 

privados, ONG) que darão suporte ao plano 

domiciliar do saneamento, auxiliando na 

concretização das exigências pedagógicas e 

tecnológicas 

Educação informal: diálogo, vivência, trabalho 

cotidiano, relações familiares e comunitárias, 

reuniões, coletivos, fóruns, comitês 

Educação não formal: cursos livres e de 

formação, oficinas 

Educação formal: ensino fundamental e médio 

Âmbito municipal 

Gestores técnicos, administrativos e técnicos 

de campo: serviços prestados por esses atores e 

suas funções diversas, que demandam 

metodologias pedagógicas e conteúdos 

exclusivos, inerentes às suas atribuições e 

especificidades locais 

Educação informal: diálogo, vivência, trabalho 

cotidiano, relações familiares e comunitárias, 

reuniões, coletivos, fóruns, comitês, eventos 

Educação não formal: cursos de formação, 

aperfeiçoamento, oficinas 

Educação formal: ensino médio e superior 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2019c 
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4. PROPOSTA DE PROGRAMA MUNICIPAL DE MSD  

 Atualmente as transferências de recursos do Programa de MSD da Funasa 

financiam apenas ações de infraestruturas e as práticas de educação em saúde são de 

responsabilidade do município. Entretanto, muitos municípios não vêm realizando as 

ações pedagógicas, e quando realizam são normalmente pontuais, dentro do horizonte 

temporal da transferência do recurso. Essa situação é uma das faces da ausência de 

planejamento municipal para com a política de saneamento domiciliar, que além de 

ações de educação em saúde ambiental e saneamento, deveria estar ancorado em toda 

uma estrutura de planejamento que vise a sua universalização promovendo as boas 

práticas de higiene. Nesse sentido, a estruturação de um Programa Municipal de MSD 

seria um caminho para reestruturar a forma de atuação desse importante programa.  

 A elaboração de um programa de fomento de acesso ao saneamento adequado 

no âmbito domiciliar requer ações de planejamento e diagnóstico (antes), implantação 

(durante) e avaliação de efetividade (depois) nos municípios. Ações essas que são mais 

amplas do que a mera identificação de uma lista de famílias beneficiadas por um 

convênio específico, mas identificar o real deficit de instalação hidrossanitárias, bem 

como de ausência de boas práticas de saneamento domiciliar. 

4.1. Planejamento e diagnóstico 

Um diagnóstico que realize o levantamento das condições de acesso ao 

saneamento básico da localidade, identificando não apenas o deficit das instalações 

hidrossanitárias, mas também os fatores de risco, as informações epidemiológicas, bem 

como as tecnologias sociais em saneamento que interferem diretamente nas condições 

de vida e de trabalho e consequentemente no manejo habitacional e comunitário. A 

própria natureza da propriedade, da questão fundiária e da sua inserção geográfica é um 

determinante social de saúde e da sustentabilidade das MSD a serem instaladas. 

Nesse sentido, um primeiro passo para montagem de um programa, passaria pela 

identificação de setores dentro da própria prefeitura que poderiam contribuir e definir qual 

secretaria caberia a coordenação desse programa. Em um segundo momento 

identificaria outras organizações e instituições que têm atuação no município e que 

poderiam contribuir em algumas das etapas do programa (Quadro 3). Essa etapa é 

fundamental para que se tenha claro a disponibilidade de corpo técnico da gestão 

municipal para contribuir com o programa. Feito isso é recomendável ao executivo 
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municipal montar um grupo de trabalho para detalhar, acompanhar e apoiar as ações do 

programa. 

Quadro 3 - Exemplos de agentes públicos e entidades que podem ser considerados para 
contribuir no Programa Municipal de MSD 

 

Agentes públicos e entidades que podem ser considerados para contribuir no 
Programa Municipal de MSD 

Agentes públicos: técnicos de vigilância em saúde, técnicos em meio ambiente, técnicos em 

saneamento, agentes indígenas de saneamento, agentes indígenas de saúde, agentes de vigilância 

em saúde (agentes de endemias, guardas de endemias, guardas sanitários e demais denominações 

correlatas), agentes de saneamento, agentes de saúde ambiental e agentes comunitários de saúde. 

Órgãos públicos e entidades relacionadas ao saneamento domiciliar que envolva dentre 

outros os setores de saneamento básico, saúde, assistência social, assistência técnica e extensão 

rural, meio ambiente, consultoria e assistência técnica. Dentre os possíveis sujeitos pedagógicos e 

entidades a serem mapeados destacam-se: 

- Empresas de assistência técnica e extensão rural (Emater, Ater); 

- Serviços Autônomos de Água e Esgoto (Saaes); 

- Prestadoras de serviços de saneamento; 

- Setor de saneamento de prefeituras; 

- Serviços operados e mantidos pela comunidade organizada; 

- Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família e da Vigilância em Saúde. 

- Instituições de pesquisa, universidades e da rede pública de ensino: 

- Estabelecimento de parcerias (órgãos governamentais, universidades, institutos 

federais de ensino superior, escolas federais, estaduais e municipais, escolas técnicas 

do SUS, escolas de saúde pública etc.); 

- Participação na elaboração do programa de MSD no município; 

- Cursos de formação de nível técnico em saneamento, técnico de vigilância em saúde, 

técnico de ACS e demais níveis técnicos relacionados com saneamento domiciliar; 

- Formação de educadores populares em saúde ambiental e saneamento. 

Fonte: Autores, 2020 

Definindo-se o grupo de trabalho do Programa Municipal de Melhorias Sanitárias 

Domiciliares, é o momento de detalhar o diagnóstico das condições de saneamento 

domiciliar no município. A partir das necessidades identificadas por fontes primárias de 

visitas domiciliares e nas comunidades e por fontes secundárias, dos PMSBs e de dados 

da Estratégia da Saúde da Família, dentre outros (Quadro 4), são definidas as 

localidades dos municípios a serem atendidas e as MSDs que visem à 
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complementariedade e integralidade do saneamento, objetivando a melhoria dos 

indicadores socioambientais e epidemiológicos. Isso evidencia a necessidade de os 

municípios terem agentes de campo e a formação técnica profissional. Algumas ações 

são previstas para serem iniciadas em determinadas etapas, mas requerem uma 

continuidade durante as ações subsequentes. Ademais, a dinâmica do programa pode 

exigir o retorno de determinados processos. 

Quadro 4 - Exemplos de fonte de dados primários e secundários para elaboração do Programa 
Municipal de MSD 

 

Fonte de dados primários e secundários para elaboração do Programa Municipal de 

MSD 

Diagnóstico da demanda de MSD, identificando também os domicílios em condições 

insalubres e de vulnerabilidade socioambiental a partir de informações, que podem ser obtidas 

em:  

- Visitas domiciliares, 

- Fichas de cadastro do E-SUS preenchidas pelo município; 

- Dados censitários;  

- Dados do CAD- ÚNICO; 

- Informações do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

- Informações do Plano Municipal de Saúde; 

- Informações de demais planos e projetos existentes; 

- Levantamento de campo a partir do Lene ou inquérito sanitário domiciliar; 

- Levantamento de campo de áreas onde os domicílios localizados estão com problemas na 

infraestrutura sanitária e ambiental; 

- Dados do município que podem estar disponíveis em outras políticas que atuam no município 

(assistência social e extensão rural, dentre outras); 

- Reuniões com agentes públicos, atores sociais, organizações comunitárias e movimentos 

sociais. 

Fonte: Autores, 2020 

 

Assim, após o grupo de trabalho ter organizado o conjunto de informações que 

possibilite elaborar um detalhado diagnóstico, inicia-se o detalhamento do plano de 

ações, que deve conter ações estruturais relacionadas às obras a serem realizadas e 

estruturantes, conforme exemplificado no Quadro 5. Também se busca identificar grupos 

e regiões prioritárias. No momento em que o município possui esses dados estruturados, 
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proporciona uma maior facilidade no detalhamento das intervenções em MSD, tanto 

aquelas com recursos próprios como as que exigirão captação de outras fontes. 

 
Quadro 5 - Exemplos de ações estruturais e estruturantes a serem consideradas no Programa 

Municipal de MSD 
 

Ações estruturais e estruturantes a serem consideradas no Programa Municipal de 
MSD 

Ações estruturais  

- Execução das obras e instalações; 

- Fiscalização de obra; 

- Controle tecnológico e medições das obras; 

- Relatórios técnicos de andamento e de conclusão; 

- Declaração de aceite dos moradores e assinatura do termo de responsabilidade; 

- Outras ações inerentes à construção das MSDs.  

Ações estruturantes de educação, comunicação, participação e mobilização social: 

- Comunicação pública sobre as MSDs, incluindo as formas de comunicação do território; 

- Rodas de conversa com moradores a serem atendidos pelas MSDs; 

- Audiências públicas e debate em conselhos locais (saúde, meio ambiente etc.); 

- Semana de Ciências em Saúde Ambiental nas escolas; 

- Ações do Programa Saúde nas Escolas; 

- Intercâmbio por meio de visitas domiciliares com experiências de tecnologias sociais –  

oficinas de tecnologias sociais, a exemplo do manejo dos filtros domiciliares de água (como 

instalar, como cuidar, cuidados com os riscos), cuidados com alimentação, quintais produtivos, 

reciclagem de resíduos sólidos; 

- Elaboração de materiais pedagógicos, fichários de tecnologias sociais, mapas falantes na 

metodologia da educação popular em saúde ambiental e saneamento; 

- Outras atividades que visam garantir a efetividade das intervenções e a promoção de boas 

práticas de saúde. 

Fonte: Autores, 2020 

4.2. Avaliação da efetividade  

 O término das obras e de implantação das instalações hidrossanitárias não 

significa que as atividades de saneamento domiciliar foram encerradas. A avaliação da 

efetividade (Quadro 6) é uma etapa fundamental para a sustentabilidade das ações de 

saneamento domiciliar nos territórios, uma vez que permite compreender a apropriação 
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das técnicas no ato de habitar por parte dos moradores, avaliação das ações corretivas 

e preventivas das futuras intervenções na perspectiva da melhoria contínua e formação 

dos agentes públicos e atores sociais envolvidos. Essa avaliação poderá fornecer 

importantes informações para a atualização dos PMSBs e o desenvolvimento de novos 

projetos nos municípios com base nas informações dessa avaliação contínua. 

 

Quadro 6 - Exemplos de avaliação da efetividade do Programa Municipal de MSD 
 

Avaliação da efetividade do Programa Municipal de MSD 

Visitas domiciliares para avaliação da eficácia e sustentabilidade das MSDs 

- Inspeção técnica da MSD e relatório fotográfico; 

- Avaliação de desempenho anual das MSDs, com avaliação do uso, manutenção e 

conservação, eventuais avarias e possíveis causas; 

- Ações educativas de manejo adequado das MSDs e de melhorias das condições 

habitacionais; 

- Avaliação de satisfação dos moradores;  

- Avaliação dos indicadores de saúde ambiental e de morbimortalidade relacionados ao 

saneamento básico e ao saneamento domiciliar antes e depois das MSDs; 

- Avaliação dos indicadores socioeconômicos que podem sofrer alterações a partir da MSD;  

- Sistematização das informações para subsidiar elaboração, revisões e atualizações do 

PMSB e novos projetos de saneamento básico no município. 

- Outras atividades que forem necessárias para o monitoramento e avaliação da eficácia, 

eficiência e efetividade do Programa Municipal de MSD. 

Fonte: Autores, 2020 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aprimoramento de políticas públicas de saneamento domiciliar, tendo em vista 

a melhoria das condições de moradia e a promoção de boas práticas de higiene, é um 

determinante de desenvolvimento para os municípios do país. Isso se aplica nos espaços 

coletivos em condições aparentemente adequadas para os sistemas públicos de 

saneamento, em situações atípicas e de insalubridade e, mais ainda em eventos de 

saúde pública, tais como crises hídricas, desastres, surtos epidêmicos e emergência 

sanitária de importância internacional como a pandemia da Covid-19. 

A dinâmica das doenças emergentes e reemergentes nos ensina que as ações 

preventivas de saneamento devem se dar por meio de melhorias contínuas e 
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acumulativas na busca de sua universalização tanto no nível coletivo como individual. 

Assim, na perspectiva do SUS, o fortalecimento das ações de saneamento domiciliar 

também contribui para a retomada da PNSIPCFA, da política de promoção da saúde e 

da educação em saúde ambiental e saneamento, condições essenciais para a melhoria 

dos indicadores epidemiológicos e para as ações estruturantes das políticas públicas 

municipais promotoras de territórios saudáveis e sustentáveis.    

Levando-se em conta a proposta de um Programa Municipal de MSD e 

considerando a atualização do Plansab – como na expectativa de que seja desenvolvido 

seu programa estruturante, que visa fortalecer as ações de gestão em saneamento e a 

implementação do PSBRs –, os municípios devem avaliar a possibilidade da 

implementação de espaços de interação entre os trabalhadores do saneamento e da 

saúde com a população, na perspectiva da intersetorialidade e da sustentabilidade das 

intervenções de saneamento nos territórios. 

Pensar esses espaços e atuar dentro das premissas do PSBR considerando o 

saneamento básico como direito humano, como promoção da saúde, para a erradicação 

da extrema pobreza e para o desenvolvimento rural solidário e sustentável (BRASIL, 

2019), são desafios a serem considerados para avanços na política de MSD. Condição 

essa que obriga a pensar desenhos institucionais, principalmente no nível municipal de 

promoção do saneamento domiciliar.  

A construção de um Programa Municipal de MSD que se aprofunde sobre as 

especificidades locais para as ações estruturantes é um condicionante da promoção do 

saneamento domiciliar dentro da estratégia de Territórios Sustentáveis e Saudáveis. Isso 

ocorre no reconhecimento das potencialidades dos territórios e de suas populações, 

principalmente entre aqueles que ainda possuem baixos índices de desenvolvimento 

humano. Esse reconhecimento compreende educar e ser educado pelos conhecimentos 

populares, suas técnicas e modos de vida, bem como estratégias de produção e 

reprodução da vida. Isso estrutura redes de cooperação social, governança e ações 

territorializadas que estimulam processos participativos e emancipatórios. 

O Programa Municipal de MSD deve ser pensado como uma ação do PMSB. Este 

pode definir de forma participativa tanto o arranjo como as informações que devem ser 

mapeadas para a elaboração de diagnósticos e prognósticos do Programa, as quais 

devem permitir a melhoria contínua do saneamento domiciliar, em sua integração com 

os serviços públicos de saneamento básico. Dessa forma, caminha-se para a efetividade 
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e sustentabilidade de um PMSB que contemple as MSDs e as populações com maiores 

vulnerabilidades socioambientais. 
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Metodologia para a elaboração das projeções populacionais 

municipais: um estudo de caso no município de Monte Sião/MG 
Methodology for the elaboration of municipal population projections: a case 
study in the municipality of Monte Sião/MG  
José Irineu Rangel Rigotti e Járvis Campos 

 
RESUMO 
 

O presente estudo descreve a metodologia proposta para a elaboração das projeções 
populacionais dos municípios do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Entre 
seus objetivos, pretende-se contribuir para a construção de 30 Planos Municipais de 
Saneamento Básico em municípios de pequeno porte populacional (MPPP) do estado 
de Minas Gerais. Partindo das projeções do IBGE, revisão de 2018, foi realizado um 
conjunto de procedimentos metodológicos utilizados para ajustes no nível da população 
municipal estimada. O limite temporal foi 2040, divido em períodos quinquenais, com 
resultados desagregados até o nível de setores censitários. O tamanho populacional, as 
taxas de crescimento demográfico e a estrutura etária do município de Monte Sião, 
utilizado como um exemplo da metodologia proposta, auxiliaram na definição de 
hipóteses sobre o crescimento futuro da população. Uma etapa seguinte consistiu na 
análise da evolução das matrículas escolares e de imagens de satélite, que, juntas, 
subsidiaram a tomada de decisão com relação aos ajustes realizados para a construção 
das projeções referentes aos quinquênios entre 2015 e 2040. Após a realização da 
projeção quinquenal – 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 e 2040 – para o município de Monte 
Sião, os resultados foram distribuídos espacialmente no nível de setores censitários 
urbanos. Definidas as hipóteses e procedimentos para a projeção do município, a etapa 
seguinte consistiu na utilização de um conjunto de técnicas para a compreensão do 
fenômeno da expansão urbana, por meio da utilização de imagens de satélite. A análise 
da expansão urbana identificou os vetores de expansão – especialmente no setor 
censitário localizado no distrito sede do município – e, num segundo momento, os 
setores censitários com potencial de crescimento urbano, para os anos de projeção. Sem 
dúvida, a singularidade de cada município torna recomendável considerar a experiência 
local em maiores detalhes, mas acreditamos que o método aqui proposto pode ser uma 
alternativa promissora para projeções de pequenas áreas – um dos ramos mais 
complexos da demografia. 

 
Palavras-chave: Projeções populacionais; municípios de pequeno porte populacional; 
variáveis sintomáticas; análise intramunicipal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O horizonte do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) foi concebido com 

base em projeções populacionais e em prospecção de demandas para atender toda a 

população de cada município, tanto a residente em áreas urbanas como aquelas que 

vivem em áreas rurais. Nesse sentido, o presente estudo descreve a metodologia 

utilizada para a elaboração das projeções dos municípios do PMSB.  

As projeções populacionais (Revisão 2018) realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) são utilizadas como referência, por serem oficiais e 

atualmente uma das mais recentes e mais completas, realizadas por corpo técnico de 

reconhecida competência. Partindo das projeções do IBGE, foi realizado um conjunto de 

procedimentos metodológicos, organizados por etapas neste estudo, e que consistem 

na construção e análise de informações que serão utilizadas para a realização de ajustes 

das referidas projeções. Considerou-se a avaliação do tamanho populacional, bem como 

as taxas de crescimento demográfico e a estrutura etária do município, para a definição 

de hipóteses sobre o crescimento futuro da população. Uma outra etapa consistiu na 

análise da evolução das matrículas escolares, das estatísticas vitais e de imagens de 

satélite, que, juntas, irão subsidiar a tomada de decisão com relação aos ajustes que 

foram realizados, para a construção das projeções referentes aos quinquênios entre 

2015 e 2040. Os resultados estão distribuídos espacialmente no nível dos setores 

censitários urbanos. 

Esta Nota Técnica está sendo desenvolvida no âmbito do Projeto SanBas, uma 

parceria entre Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) que, entre outros objetivos, visa à construção de 30 Planos Municipais 

de Saneamento Básico em municípios de pequeno porte populacional (MPPP) do estado 

de Minas Gerais. Para selecionar as municipalidades, a Superintendência Estadual da 

Funasa no Estado de Minas Gerais (Suest/MG) estabeleceu critérios instituídos por meio 

da Portaria n° 576/2016.  

Dos 30 municípios contemplados, seis foram selecionados pela UFMG, em 

concordância com a Suest/MG, como estudos de caso para iniciação e embasamento 

do Projeto no ano de 2019. Nesta seleção, utilizaram-se como critérios a presença de 

população indígena e/ou quilombola, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o 

estresse hídrico, a relação entre o tamanho das populações residentes em áreas rurais 

e urbanas de cada município e a divisão regional do estado.  
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Os seis municípios que tiveram seus PMSBs elaborados em 2019 foram: Bueno 

Brandão e Monte Sião, na região Sul de Minas Gerais, Cachoeira de Pajeú e Itinga, na 

região do Vale do Jequitinhonha, e Catuti e Pai Pedro, no Norte de Minas. Todos os 

PMSBs dos seis municípios foram aprovados em audiência pública.  

A projeção populacional é um dos itens do Produto D – Prognóstico do PMSB. 

Para os seis municípios, foi utilizada a metodologia apresentada nesta nota técnica e 

pode ser consultada nos Produtos D disponibilizados em: https://sanbas.eng.ufmg.br/. 

Neste estudo, a opção pela escolha de Monte Sião tem como objetivo facilitar o 

entendimento e aplicação da metodologia, bem como exemplificar seu potencial, a partir 

dos resultados encontrados.  

O horizonte de um Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser construído 

com base em projeções populacionais e em prospecção de demandas para atender toda 

a população municipal. No entanto, as hipóteses de projeções para MPPP devem ser 

cuidadosamente contextualizadas no que se refere às tendências da dinâmica 

demográfica brasileira e da distribuição espacial da população. Neste sentido, 

contextualizações alicerçadas na antiga dicotomia urbano-rural ainda recorrentes na 

literatura devem ser revistas sob um olhar crítico e embasado empiricamente. Estes 

foram princípios considerados no primeiro ano do Projeto SanBas, quando se propôs 

uma metodologia para a redefinição das áreas rurais brasileiras que levou em conta, de 

maneira territorialmente detalhada, aspectos como tamanho e densidade populacional, 

conjuntamente com as características físicas da vizinhança de mais de 310 mil setores 

censitários do país.  

Ainda que muitas áreas apresentassem atributos físicos que normalmente as 

classificassem como rurais, não se rotulou sua população residente como rural, devido 

à inconsistência e anacronismo das variáveis que geralmente procuram caracterizá-la, 

tais como trabalho em atividades agrícolas e distância de grandes centros urbanos. No 

Brasil atual, o campo não é mais sinônimo do isolamento concebido pela lógica industrial. 

Ao contrário, as populações do campo, das florestas e das águas são parte de um 

espaço morfologicamente entrelaçado em um tecido difuso e resiliente, que rompeu a 

dicotomia urbano-rural. 

Para fins de estudo da projeção populacional uma abordagem inovadora e mais 

adequada para balizar estudos populacionais em municípios de pequeno porte precisa 

ser aprimorada.   
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Para se calcular a taxa de crescimento populacional, o TR Funasa 2018 adotou 

as projeções do IBGE, que utilizam o Método das Componentes Demográficas para as 

projeções das unidades da federação, por considerar as variáveis de mortalidade, 

fecundidade e de migração. As projeções estaduais são então distribuídas pelos entes 

municipais, mediante métodos matemáticos. No entanto, tanto os métodos do IBGE 

quanto outros métodos de extrapolação da população – como o geométrico, o aritmético 

e o logístico – podem não ser adequados para os municípios de pequeno porte.  

Sendo assim, a análise realizada pelos demógrafos José Irineu R. Rigotti e Járvis 

Campos foi utilizada como base para ajustes nas projeções populacionais do IBGE 

(Revisão 2018), tomadas como referência por serem mais recentes e mais completas. 

Após a realização da projeção quinquenal – 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 e 2040 – para 

o município de Monte Sião, os resultados são distribuídos espacialmente no nível de 

setores censitários urbanos. A metodologia do trabalho é descrita em cada uma das 

etapas apresentadas a seguir. A projeção populacional considerou, além da população 

atual do município e do comportamento da taxa de crescimento populacional, a estrutura 

etária, a evolução das matrículas escolares e imagens de satélite. 

A metodologia do trabalho é descrita em cada uma das subseções, e utiliza os 

resultados das projeções do município de Monte Sião/MG, com o objetivo de exemplificar 

as etapas e procedimentos que estão apresentados neste estudo. 

2. AVALIAÇÃO DAS TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS DOS MUNICÍPIOS – 2000 A 

2018 

A primeira etapa para a proposta de construção das projeções populacionais 

consiste no levantamento de informações demográficas básicas, tais como o tamanho 

populacional e as taxas de crescimento anualizadas dos municípios (O’NEILL et al, 2001; 

GEORGE, et al, 2004). Como exemplo de aplicação, apresentam-se abaixo os 

resultados e análises do município abordado. 

Monte Sião é classificado como de pequeno porte populacional, com 21.203 

habitantes em 2010, população projetada para alcançar 23.569, em 2018 (Tabela 1). 

Esta característica impõe um grande desafio para as previsões populacionais, pois, 

quanto menor o tamanho da população municipal mais sujeitas as previsões estarão aos 

erros relativos derivados de flutuações aleatórias no número de nascimentos e mortes, 

bem como migrações causadas por oscilações conjunturais. 
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Na Tabela 1 são apresentadas a população municipal recenseada (2000 e 2010) 

e projetada pelo IBGE (2015 e 2018), e a taxa geométrica média anual de crescimento 

demográfico dos períodos para Monte Sião. 

 

Tabela 1 - População municipal recenseada (2000 e 2010) e projetada pelo IBGE (2015 e 
2018) e taxa geométrica média anual de crescimento demográfico dos períodos 

 

Município 
População total Taxa de crescimento 

2000 2010 2015 2018 2000/2010 2010/2015 2015/2018 

Monte Sião 18.195 21.203 23.022 23.569 1.54 1.66 0.79 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas (DPE). Coordenação de População e Indicadores Sociais (Copis) 

 

É possível verificar o crescimento populacional dos dois últimos censos 

demográficos, a única fonte de informações para a população total do município. A título 

de exemplo, no período intercensitário 2000-2010 o Brasil cresceu a uma taxa de 1,16% 

ao ano. Como o peso dos saldos migratórios internacionais é relativamente pequeno 

diante do tamanho populacional do país, a maior parte do incremento demográfico é 

explicada pelo número de nascimentos menos o número de óbitos. No caso dos 

municípios, para fins de uma primeira aproximação, pode-se dizer que crescimentos bem 

menores do que 1,0% ao ano poderiam ser explicados por perdas líquidas populacionais 

(maiores saídas do que entrada de pessoas). Ao contrário, crescimentos bem maiores 

do que este patamar indicam prováveis ganhos populacionais via entrada de imigrantes.  

Como o último recenseamento, que foi no ano de 2010, está bastante defasado, 

pode-se lançar mão de estimativas populacionais do IBGE, para os anos mais recentes. 

Nota-se que se observaram  taxas de crescimento positivas para o município na década 

de 2000, considerando os dois últimos censos (2000 e 2010), e na década de 2010, 

considerando o último censo e as estimativas do IBGE.  

Do ponto de vista metodológico, as projeções demográficas oficiais do IBGE são 

realizadas para áreas maiores (para as unidades da federação), no exemplo acima o 

estado de Minas Gerais, e depois são utilizados métodos de desagregação das 

projeções para as áreas menores, ou seja, os municípios. Algumas explicações possíveis 

para os resultados observados nas projeções municipais: (a) crescimento de Minas 

Gerais acima da tendência das décadas anteriores, o que corresponderia a um montante 

maior na redistribuição de população para cada município; (b) subcobertura censitária 

em 2010 maior do que em 2000. Sabe-se que os recenseadores nem sempre 
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conseguem cobrir todos os domicílios, como seria desejável, por motivos diversos (áreas 

de difícil acesso, recusas a responder o questionário etc.). Há indícios de que a 

subcobertura do Censo Demográfico 2010 pode ter sido maior do que no anterior1.  Neste 

caso, as taxas de crescimento poderiam estar subestimadas no período 2000-2010 e 

superestimadas em 2010-2015. Nota-se que no período 2015-2018 a taxa diminui 

substancialmente, o que reforça esta possibilidade. 

2.1. Inferências a partir da evolução da estrutura etária 

Além das informações sobre o tamanho populacional, é importante identificar as 

características da população de cada município em estudo. A distribuição da população 

por sexo e idade, se analisada ao longo do tempo, pode fornecer insumos importantes 

sobre o perfil da população, além de ser um indicador relevante para a elaboração das 

hipóteses de crescimento populacional futuro.  

A Figura 1 chama atenção pelas diferenças entre 2000 e 2010, para Monte Sião. 

Por um lado, sabe-se que uma base da pirâmide larga indica grande participação relativa 

de crianças, o que se explica por períodos de alta fecundidade. Por outro lado, 

descontinuidades em proporções etárias adjacentes sugerem papel relevante das 

migrações – ganhos quando as barras horizontais das idades adultas jovens são 

significativamente maiores do que as proporções dos grupos etários próximos, e perdas 

quando são menores. Isso geralmente ocorre nas idades com maior propensão à 

migração, em torno dos 20-30 anos. 

De maneira geral, observa-se o efeito do envelhecimento populacional no 

município. As bases populacionais diminuíram proporcionalmente entre 2000 e 2010. 

Concomitantemente, as idades superiores vêm adquirindo maiores participações. Este é 

um processo que ocorre em todo o país. Interessante notar que no ano 2000 o município 

não refletiu perda líquida de população eventualmente ocorrida na década anterior, uma 

vez que não houve quebra nas proporções etárias vizinhas, especialmente nas idades 

adultas jovens – não coincidentemente a fase na qual as migrações mais ocorrem.  

No ano de 2010, ocorreu um aumento na participação das idades adultas jovens. 

Monte Sião também apresentou um padrão típico de envelhecimento populacional, mas 

 
1 Ver:  
UNESCO. The effect of varying population estimates on the calculation of enrolment rates and out-of-
school rates. Information Paper N. 36, April 2017. Montreal: Unesco Institute for Statistics. Disponível em: 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/the-effect-of-varying-population-estimates-on-the-
calculation-of-enrolment-rates-and-out-of-school-rates-2016-en_0.pdf. 
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sem grandes saliências atípicas nas idades adultas, o que pode indicar saldos 

migratórios moderados – ligeiramente positivos, ainda que estes sejam fenômenos 

difíceis de se prever somente por análise visual. 

 

Figura 1 - Estrutura etária de Monte Sião – 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, censos demográficos de 2000 e 2010 

 

2.2. A evolução do número de matrículas dos municípios 

Os dados demográficos discutidos nas seções anteriores são de grande 

relevância para a compreensão da dinâmica demográfica dos municípios, e servem de 

base para a elaboração das projeções populacionais. Porém, tais informações são 

oriundas dos censos demográficos, e há uma demanda por informações mais recentes: 

conforme citado anteriormente, o último Censo já completou dez anos. No contexto atual 

da transição demográfica, com baixas taxas de fecundidade e mortalidade, a 

componente migração é a principal responsável pela mudança populacional ao longo do 

tempo, e, no caso de pequenas áreas, mudanças populacionais abruptas podem ocorrer 

num intervalo curto de tempo, em função de surtos migratórios, relacionados a fatores 

os mais diversos (como a criação ou fechamento de indústrias).  

Nesse sentido, há um conjunto de variáveis sintomáticas da mudança 

populacional que podem contribuir para a análise do crescimento populacional em 

pequenas áreas (como o município de Monte Sião). Variáveis sintomáticas são 

fortemente correlacionadas com o crescimento populacional de uma dada localidade, e 

mudam no tempo em concordância com as mudanças no tamanho da população 

(GONZÁLEZ, 2012). Neste estudo, são considerados o número de matrículas e imagens 

de satélite como informações sintomáticas da mudança populacional, e que servirão de 
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base para a realização de ajustes nas projeções populacionais do IBGE, e para a 

desagregação das projeções para o nível dos setores censitários. 

O uso do número de matrículas pode auxiliar na compreensão da dinâmica 

demográfica dos municípios, apesar de se referir apenas à população que frequenta a 

escola. Isso porque a cobertura escolar no ensino fundamental praticamente atingiu a 

universalização no Brasil, a partir do início da década passada. Como o estado de Minas 

Gerais foi o primeiro a implantar a obrigatoriedade do ingresso deste nível de ensino aos 

6 anos, adotamos o pressuposto de que todas as crianças entre 6 e 14 anos de idade 

matricularam-se na escola, ao menos uma vez. Outra característica deste grupo etário é 

possuir o mais baixo risco de mortalidade da população. 

A partir destes pressupostos, os dados de matrícula podem auxiliar a entender 

tanto a queda da natalidade quanto as migrações, desde que feitas algumas ressalvas. 

Os dados da Tabela  2 e o gráfico da Figura 2 mostram o número de crianças aos 6 anos 

de idade em cada ano-calendário de matrícula.  

Tabela 2 - Número de matrículas aos 6 anos de idade – 2007 a 2015 
 

Ano Monte Sião 

2007 309 

2008 321 

2009 309 

2010 321 

2011 303 

2012 282 

2013 320 

2014 308 

2015 285 
 
Fonte: Acordo de Cooperação Técnica Inep-Cedeplar. Base de dados longitudinais dos censos escolares 

 

De modo geral, há uma tendência de diminuição gradativa do número de 

matriculados com 6 anos de idade, bem de acordo com a queda da fecundidade que 

ocorre em todo o Brasil. Há algumas pequenas oscilações em Monte Sião, nos anos de 

2012 e 2013, respectivamente, o que pode indicar entrada de crianças procedentes de 

outros municípios. Este município parece não ter perda populacional, uma vez que, dada 

a diminuição consistente da fecundidade, não haveria aumento das matrículas, exceto 

por entrada de novos alunos.  

 

 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
64 
 

Figura 2 - Número de matrículas aos 6 anos de idade, 2007 a 2016 
 

 
 
Fonte: Acordo de Cooperação Técnica Inep-Cedeplar. Base de dados longitudinais dos censos escolares 

 

Com os dados longitudinais de matrículas2 também é possível avaliar os saldos 

migratórios. Para isso, comparamos o número de alunos de 6-10 anos de idade, em 

2011, com o número de matriculados quatro anos depois, quando eles tinham 10-14 

anos, em 20153 (Tabela 3). Considerando que a população infantil não apresenta alta 

propensão a migrar, estes resultados são utilizados como um indício da mobilidade 

espacial da população do município, até porque não há dados fidedignos sobre migração 

de pequenas áreas, nem mesmo no Censo Demográfico de 2010, devido aos prováveis 

erros amostrais. 

O município de Monte Sião apresentou significativo saldo positivo nos dados 

longitudinais de matrícula. Ainda que estes valores não correspondam a toda a 

população, como nestas idades os migrantes estão normalmente acompanhando seus 

pais, pode-se supor a chegada de migrantes. 

 

 

 

 

 
2 O acesso dos dados longitudinais dos censos escolares foi possível em decorrência do Convênio de 
Cooperação Técnica Inep-Cedeplar.  
3Escolhemos estes grupos etários e períodos porque o atendimento escolar é muito alto nesta coorte 
específica.  

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Monte Sião



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
65 
 

Tabela 3 - Número de matrículas de 6 a 10 anos de idade, em 2011, de 10 a 14 anos de idade, 
em 2015, e saldo migratório (SM) do período 2011-2015 
 

Município 
6 a 10 anos 10 a 14 anos SM 

2011 2015 2011/2015 

Monte Sião 1.598 1.648 50 

Fonte: Acordo de Cooperação Técnica Inep-Cedeplar. Base de dados longitudinais dos censos escolares 
 

2.3. Hipóteses e procedimentos para a projeção dos municípios, por períodos 

quinquenais 

Tendo em vista a análise das taxas de crescimento demográfico de períodos 

anteriores, a evolução da estrutura etária, o número de matrículas e os saldos migratórios 

em idade escolar, considerou-se que o município de Monte Sião apresentará no futuro 

crescimento moderado. Essa conclusão será explicada a seguir. Sendo as projeções 

revisadas do IBGE em 2018 as mais atuais, os procedimentos para subsidiar a projeção 

do município foram os seguintes: 

1) Adotam-se as projeções do IBGE para o estado de Minas Gerais para o período de 

projeção: 2010 a 2040. 

Tradicionalmente, as projeções de população são realizadas para grandes 

unidades geográficas, como o país e as unidades da federação. Posteriormente, as 

estimativas para áreas menores, como os municípios, são realizadas a partir de 

extrapolações das parcelas de cada uma delas no total da população da área maior – 

por métodos matemáticos ou demográfico-matemáticos. Como o estado de Minas Gerais 

é o segundo mais populoso do Brasil, isso permite uma boa identificação de suas 

principais tendências, em termos de fecundidade, mortalidade e migrações. Além disso, 

o ritmo de crescimento do estado tem sido moderado e gradativo durante décadas e os 

saldos migratórios praticamente nulos, o que ameniza os erros das projeções 

populacionais. Por isso, as projeções do IBGE (Revisão 2018) para Minas Gerais serão 

utilizadas como base para a redistribuição no município.  

O gráfico da Figura 3 mostra uma tendência de crescimento da população de 

Minas Gerais até o final da década de 2030, e a partir daí começa a decrescer em 

números absolutos, um fato inédito em sua história, cujo comportamento se explica pela 

queda da fecundidade e ausência de ganhos de migração líquida interestadual. 
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Figura 3 - População do estado de Minas Gerais projetada pelo IBGE até o ano de 2060 
(Revisão 2018) 

 
 

Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica 

 
2) Estima-se a participação da população do município na população de Minas Gerais.  

À luz da análise anterior dos dados da estrutura etária de 2010, dados de matrícula 

e análise das imagens de satélite, a participação do município projetada pelo IBGE para 

o ano de 2018 será desconsiderada, uma vez que os respectivos crescimentos 

demográficos do período 2000-2010 (Tabela 1) estão defasados e sujeitos a erros 

significativos no nível municipal. Portanto, avaliaram-se as tendências da participação 

populacional do município no total do estado, apenas para os anos de 2010 e de 2015. 

Os dados do IBGE revelam que o município de Monte Sião aumentou sua 

população de 21.203 para 23.022, correspondente a 0,106 e 0,111% da população de 

Minas Gerais, que era de 19.957.444 e 20.648.978, em 2010 e 2015, respectivamente.   

3) Assume-se que a participação da população municipal não irá se alterar 

substancialmente no horizonte de projeção (até 2040), devido à estabilidade que se 

espera em estágios avançados da transição demográfica e da retenção das perdas 

líquidas ocasionadas pelas emigrações do passado. Desta forma, assumimos as 

seguintes hipóteses para o município, com base nas análises anteriores: 

Monte Sião: como a tendência de aumento de participação da população municipal de 

2010 a 2015 no total de Minas Gerais foi muito acentuada, não seria realista sua 

extrapolação – fato que resultaria em uma taxa de crescimento atipicamente muito alta. 
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Em contrapartida, as imagens de satélite4 mostram o avanço da mancha urbana na área 

rural, além de significativo adensamento na sede – o que permite inferir que o 

crescimento municipal é fruto, além do crescimento natural, das imigrações procedentes 

de outros municípios e de sua área rural. Por isso, a taxa de crescimento de 2010 a 2015 

foi extrapolada para o período 2015-2020. A mesma extrapolação para 2020-2025 seria 

exagerada, ao mesmo tempo em que manter a participação de 2020 no total da 

população de Minas interromperia bruscamente a tendência de aumento. Assim, optou-

se por um crescimento intermediário entre aquele do município no período 2015/2020 e 

o de Minas Gerais, entre 2020 e 2025; e aplicamos o mesmo procedimento para o 

período seguinte – isto é, a média entre o crescimento do município no período 2020-

2025 e o de Minas Gerais, entre 2025 e 2030 (Figura 4). 

 
Figura 4 – Tendência (linear) do crescimento populacional de Monte Sião, a partir da 

extrapolação da participação de sua população no total estadual 
 

 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica 

 

O resultado da projeção de população para o município, por períodos quinquenais 

até 2040, levando em conta as hipóteses acima, encontra-se na Tabela 4 e Tabela 5 e 

Figura 5. 

 
Tabela 4 - Projeção da população do município – 2015-2040 

 
 População total com hipóteses 
 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Monte Sião 21.203 23.022 24.980 26.342 27.290 27.909 28.250 

Minas Gerais 19.957.444 20.648.978 21.292.666 21.834.171 22.220.112 22.433.582 22.473.382 

Fonte: Autores, 2020 

 
4 Analisada em maiores detalhes na seção a seguir. 
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Tabela 5 - Taxa de crescimento da população do município – 2010-2040 

 Taxa de crescimento 
 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 

Monte Sião 1,65 1,63 1,07 0,71 0,45 0,24 

Minas Gerais 0,68 0,61 0,50 0,35 0,19 0,04 

Fonte: Autores, 2020 

 

Figura 5 - População de Monte Sião: 2010-2040 
 

 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; Google, Google Earth, 2019. Elaboração Irineu Rigotti e Jarvis 
Campos, 2020 
 

2.4. Avaliação da expansão urbana com auxílio de imagens de satélite 

Definidas as hipóteses e procedimentos para a projeção do município, a etapa 

seguinte consiste na utilização de um conjunto de técnicas para a compreensão do 

fenômeno da expansão urbana, por meio da utilização de imagens de satélite. A análise 

da expansão urbana permitiu a identificação dos vetores de expansão – especialmente 

no setor censitário localizado no distrito sede do município – e, num segundo momento, 

a identificação dos setores censitários com potencial de crescimento urbano, para os 

anos de projeção. 

Para a realização dessas análises, foi obtido um conjunto de imagens de satélite 

de alta resolução espacial, gratuitos, extraídos das bases de dados da Google5. As 

imagens orbitais selecionadas foram utilizadas para a interpretação visual das manchas 

 
5 https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/ 
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urbanas de ocupação, e, num segundo momento, para a construção de estimativas pós-

censitárias, por sua vez fundamentais na tomada de decisão para a desagregação das 

projeções municipais. Essas técnicas e procedimentos serão apresentados nas próximas 

subseções. 

3. ESTIMATIVAS MUNICIPAIS PÓS-CENSITÁRIAS A PARTIR DE IMAGENS 

ORBITAIS 

Com o objetivo de produzir informações para a desagregação espacial da 

projeção do município de Monte Sião, foram obtidas duas imagens de satélite da base 

de dados do Google Earth, de alta resolução espacial. Para o município foram obtidas 

imagens de 2010 e 2017, e foram mapeadas todas as edificações dos setores censitários 

urbanos, nos dois períodos. No segundo momento, foram obtidos e processados os 

microdados do Universo dos Censos 2000 e 2010, a partir das seguintes informações 

(por setores censitários urbanos): número total de domicílios e de domicílios particulares 

permanentes (DPPs), e número médio de habitantes por domicílio6. 

Para cada setor censitário urbano, foi calculada a razão entre os domicílios 

particulares permanentes e o total de domicílios, para os dois censos. Em seguida, foi 

calculada a extrapolação percentual dos DPPs para o ano de 2017, o que se denominou 

como fator K. Através do sistema de informação geográfica QGIS, a etapa seguinte 

consistiu na utilização de ferramentas espaciais para a obtenção (de forma manual, por 

meio de mapeamento por pontos, no Google Earth) do número de edificações por setores 

censitários urbanos, do município estudado e nos dois períodos em análise (2010 e 

2017). O número de edificações mapeadas foi multiplicado pela razão entre os DPPs e 

o total de domicílios, para o ano de 2010, e pelo fator K, para o ano de 2017, obtendo-

se, assim, o número de DPPs mapeados pelas imagens de satélites. Além desses 

procedimentos, procurou-se corrigir os erros de mapeamento, tais como a marcação de 

pontos em edificações não residenciais, como pontos comerciais, dentre outros. 

Embora o processo de mapeamento das edificações, por meio de interpretação 

das imagens (e uso do QGIS), tenha sido realizado de forma muito rigorosa, observou-

 
6 Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma 
ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal, sendo que os critérios são os de separação e 
independência. Por sua vez, os domicílios particulares correspondem aos domicílios marcados por laços 
de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência entre os ocupantes. Já os 
domicílios particulares permanentes são os domicílios particulares construídos para fins exclusivamente 
de habitação. 
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se que o número de domicílios particulares permanentes obtido via imagens orbitais foi 

inferior ao número de DPPs informados pelo censo. Esse tipo de erro era esperado e 

varia segundo o perfil de uso e ocupação do solo, pois há limitações na determinação do 

número de unidades domiciliares dentro de um mesmo lote, ou em casos de elevada 

densidade (no qual os telhados não permitem a contagem adequada do número de 

domicílios). Para solucionar tais limitações, foi calculada a diferença percentual entre os 

domicílios particulares permanentes obtidos via imagem e o número registrado pelo 

Censo 2010 (denominado de fator S). O número de DPPs mapeados foi, então, 

multiplicado pelo fator S, obtendo-se, assim, os DPPs mapeados e corrigidos, para o 

município estudado nos dois períodos, 2010 e 2017. Para os anos pós-censitários, parte-

se do pressuposto de que o erro de mapeamento foi mantido constante no período (entre 

2010 e a data da última imagem de satélite), o que é razoável, haja vista que não se 

verificaram, no período analisado, mudanças significativas no padrão de uso e ocupação 

do solo. 

Os domicílios particulares permanentes mapeados por imagens de satélite e 

corrigidos (pelo procedimento acima descrito) foram multiplicados pelo número médio de 

habitantes de cada setor, obtendo-se, assim, a população estimada dos setores 

censitários urbanos de 2017. Um fato interessante é que a metodologia é flexível em 

relação à possibilidade de decrescimento populacional, pois a estimativa pós-censitária 

leva em consideração o número de domicílios vagos (e seu eventual aumento), devido à 

utilização da razão entre o número de DPPs e o total de domicílios, registrados no Censo 

2010. Contudo, não foram observadas taxas de crescimento negativas para os setores 

censitários urbanos. Ressalta-se que, a partir da metodologia empregada, foram 

calculadas taxas de crescimento e outras medidas sintéticas, além de um conjunto de 

mapas, que serão apresentados a seguir na Tabela 6, na Figura 6 e Figura 7.  
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Tabela 6 - Informações, por setores censitários, sobre o mapeamento via imagens orbitais – 
Monte Sião (2010 e 2017) 

 

Setores 
Censitários 

Urbanos 

Edificações 
(imagem) 

DPPs 
(Censo 
2010) 

DPPs 
(imagens 

2010) 

DPPs 
(imagens 

2017) 

DPPs 
imagens/ 

DPPs 
censo 

DPPs em 
2017 

(corrigidos) 

Pop.          
(Censo 
2010) 

Pop. 
Estimada 
(imagens 

2017) 2010 2017 

314340105000001 240 240 324 196 196 0,61 324 928 927 

314340105000002 131 131 131 107 107 0,82 131 371 371 

314340105000003 229 247 338 187 202 0,55 365 1.005 1.083 

314340105000004 209 211 257 171 173 0,67 259 753 760 

314340105000005 233 233 276 191 191 0,69 276 859 858 

314340105000006 210 212 256 172 173 0,67 258 757 765 

314340105000007 207 207 358 169 169 0,47 358 1.081 1.081 

314340105000008 160 163 298 131 133 0,44 304 933 950 

314340105000009 50 56 41 41 46 1,00 46 110 123 

314340105000010 223 228 326 182 186 0,56 333 1.078 1.103 

314340105000011 244 363 286 200 297 0,70 425 882 1.310 

314340105000012 269 269 315 220 220 0,70 315 906 907 

314340105000013 174 174 243 142 142 0,59 243 716 717 

314340105000014 179 771 170 146 630 0,86 732 545 2.350 

314340105000015 258 299 267 211 245 0,79 309 848 984 

314340105000016 9 48 9 7 39 0,82 48 18 96 

314340105000017 255 256 261 209 209 0,80 262 709 713 

314340105000018 290 302 276 237 247 0,86 287 874 911 

314340105000019 239 252 251 195 206 0,78 265 738 778 

314340105000032 306 363 332 250 297 0,75 394 963 1.142 

314340105000033 312 314 351 255 257 0,73 353 1.100 1.106 

Total 4.427 5.339 5.366 3.620 4.366 0,67 6.471 16.174 19.036 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; Google, Google Earth, 2019. Elaboração Irineu Rigotti e Járvis 
Campos, 2020 
 

A Figura 6 apresenta as edificações mapeadas nos setores censitários urbanos 

de Monte Sião, para os anos de 2010 e 2017. Em amarelo são representadas as 

edificações existentes em 2010, enquanto as edificações vermelhas são aquelas 

observadas em 2017 e não existentes em 2010. Assim, as edificações de 2017 são 

compostas por ambas as cores, enquanto as edificações em vermelho permitem 

observar a expansão urbana no período 2010-2017. 
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Figura 6 - Edificações Mapeadas nos Setores Censitários Urbanos – Monte Sião (2010 e 2017) 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; Google, Google Earth, 2019. Elaboração Irineu Rigotti e Járvis 
Campos, 2020 
 
 

Figura 7 - Edificações Mapeadas nos Setores Censitários Urbanos – Distrito de Monte Sião 
(2010 e 2017) 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; Google, Google Earth, 2019. Elaboração Irineu Rigotti e Járvis 
Campos, 2020. 
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Uma limitação da metodologia acima descrita diz respeito ao elevado custo de 

processamento das edificações, pois o mapeamento manual seria oneroso e demorado. 

Uma alternativa à proposta apresentada acima consiste no mapeamento da diferença 

entre as áreas urbanas entre a data do censo e a data da imagem. A partir dela, estima-

se o crescimento populacional e distribui-se a população por setores censitários. A Figura 

8 apresenta as áreas ocupadas do município de Monte Sião, em 2010 e 2017.  

 

Figura 8 - Edificações Mapeadas nos Setores Censitários Urbanos Distrito de Monte Sião 
(2010 e 2017) 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; Google, Google Earth, 2019. Elaboração Irineu Rigotti e Járvis 
Campos, 2020 

 

A Tabela 7 apresenta o percentual de área ocupada por setor censitário nos dois 

períodos, a razão entre os dois percentuais, a população de 2010 (do Censo 2010), a 

população estimada de 2017 segundo o método de contagem das edificações, a 

população estimada de 2017 segundo o método do mapeamento das áreas ocupadas e 

a diferença percentual entre os dois métodos.  

 

 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
74 
 

Tabela 7 - Informações, por setores censitários, sobre o mapeamento via imagens orbitais – 
Monte Sião (2010 e 2017) 

 

Setores Censitários 
Urbanos 

Percentual de 
área edificada Razão 

(2017/2010) 

População 
(Censo 
2010) 

População 
estimada 2017 

(método 
contagem das 
edificações) 

População 
estimada 2017 

(método 
crescimento 
das áreas) 

Diferença 
percentual 

2010 2017 

314340105000001 60,34 61,16 1,01 928 927 941 1,5 

314340105000002 61,80 61,80 1,00 371 371 371 0,1 

314340105000003 19,11 22,96 1,20 1005 1083 1208 10,3 

314340105000004 74,54 74,54 1,00 753 760 753 -1,0 

314340105000005 18,71 19,11 1,02 859 858 877 2,2 

314340105000006 29,88 33,18 1,11 757 765 841 9,0 

314340105000007 26,84 27,29 1,02 1081 1081 1099 1,6 

314340105000008 17,46 17,90 1,03 933 950 957 0,7 

314340105000009 3,15 4,96 1,58 110 123 173 29,0 

314340105000010 10,68 10,94 1,02 1078 1103 1103 0,0 

314340105000011 12,41 18,20 1,47 882 1310 1293 -1,3 

314340105000012 40,74 41,57 1,02 906 907 924 1,9 

314340105000013 16,49 17,66 1,07 716 717 767 6,5 

314340105000014 2,57 10,80 4,20 545 2350 2287 -2,8 

314340105000015 5,49 6,25 1,14 848 984 964 -2,1 

314340105000016 0,56 3,36 5,96 18 96 107 10,5 

314340105000017 52,84 54,34 1,03 709 713 729 2,3 

314340105000018 36,09 36,95 1,02 874 911 895 -1,8 

314340105000019 22,46 28,33 1,26 738 778 931 16,4 

314340105000032 9,42 11,60 1,23 963 1142 1186 3,7 

314340105000033 24,74 26,51 1,07 1100 1106 1179 6,2 

Total 15,43 18,32 1,19 16174 19036 19585 2,8 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010; Google, Google Earth, 2019. Elaboração Irineu Rigotti e Járvis 
Campos, 2020 

 

Os resultados mostram que a diferença percentual entre as metodologias (de 

mapeamento das edificações e das manchas urbanas) é significativa no nível dos setores 

censitários, mas, ao considerar o agregado do município, a diferença entre as estimativas 

foi de apenas 2,8%. Dentre as vantagens deste método, vale ressaltar que o 

mapeamento das manchas urbanas tem o potencial de auxiliar o processo de 

redistribuição da população projetada do município, para os setores censitários, na 

medida em que o mapeamento das manchas possibilita observar em quais setores o 

crescimento foi mais acelerado. Essa característica pertence também ao método de 

mapeamento por pontos. Porém, o mapeamento por manchas apresenta um menor 

custo de mapeamento, o que possibilita uma maior replicabilidade, para maiores 

extensões de área.  
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Em municípios de pequeno porte, quase metade do crescimento das manchas 

urbanas ocorre no sentido horizontal. Nestes municípios, as áreas urbanas apresentam 

baixa densidade populacional, e, consequentemente, praticamente não se observa 

tendência de verticalização. Sendo assim, a análise da expansão das manchas, além de 

permitir a desagregação para os setores censitários, e uma maior replicabilidade (pelo 

menor custo de processamento) tem o potencial de produzir estimativas pós-censitárias, 

se não para os setores censitários, para o agregado dos municípios com um bom nível 

de acurácia; contribuindo, assim, para a formulação de cenários de projeção.  

Uma alternativa que pode eventualmente ser considerada reside nos cadastros 

multifinalitários. As prefeituras possuem este tipo de cadastro, que registram cada 

domicílio/residência do município, e sua organização por quadras e bairros, para efeito 

de cobrança de impostos, tais como o IPTU. Na maioria dos casos, as prefeituras não 

dispõem dessas informações georreferenciadas, normalmente devido ao elevado custo 

de mapeamento. No entanto, a depender do grau de precisão dos cadastros 

multifinalitários, é possível utilizá-los como uma informação sintomática da mudança 

populacional, para o auxílio no cálculo de estimativas pós-censitárias. Tal ferramenta 

poderia, assim, subsidiar com informações a construção de cenários de projeção 

populacional. Este tipo de informação possui um grande potencial, pois fornece dados 

atualizados sobre o quantitativo dos domicílios (des)ocupados. Porém, grande parte dos 

municípios – especialmente os pequenos municípios – não possuem cadastros 

multifinalitários atualizados e/ou georreferenciados, o que dificulta sua utilização para a 

produção de estimativas (intra)municipais. 

A próxima seção apresenta os resultados da utilização das imagens de satélite 

para o município de Monte Sião, a partir da aplicação do método de mapeamento das 

edificações. 

3.1. Procedimentos para a desagregação da população municipal projetada no 

nível de setores censitários 

Elaboradas a partir das imagens de satélite (segundo o método de contagem das 

edificações), as estimativas da população em 2017 do município de Monte Sião – 

residente nos setores censitários (classificados originalmente como urbanos no Censo 

Demográfico 2010) – serviram de base para a projeção destes mesmos setores nos anos 

de 2020, 2025, 2030, 2035 e 2040. Para as áreas originalmente classificadas como 
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rurais, as projeções não foram desagregadas no nível de setores censitários, devido à 

sua grande dispersão no território.  

Monte Sião, marcado por um crescimento relativamente acelerado da população 

no decênio 2000-2010 (1,7%), experimentou perdas acentuadas no rural (-1,1%), 

compensadas pelo elevado crescimento das áreas urbanas (2,73%).  

Os diferentes comportamentos observados no rural para diferentes municípios no 

Brasil, em relação ao ritmo das perdas populacionais, é um indicativo de que a utilização 

da metodologia proposta para o cálculo das estimativas dos setores censitários urbanos, 

se aplicados ao rural, contribuiria para a análise e definição dos pressupostos adotados, 

para a construção da projeção municipal. Porém, no caso das imagens de satélite, há 

uma grande dificuldade em se realizar o mapeamento das edificações rurais, mesmo se 

considerando que foram utilizadas imagens de alta resolução. A dificuldade de mapear 

edificações (diante à dispersão das ocupações), somado à dificuldade de identificar a 

característica das estruturas (se correspondem a unidades habitacionais) impossibilita a 

aplicação da metodologia para essas áreas. Por essas razões, não foram produzidas 

estimativas pós-censitárias para as áreas rurais, e, por consequência, os resultados das 

projeções para essas áreas são calculadas de maneira residual, e serão apresentados 

para o agregado dos setores rurais, do município. 

Monte Sião: a análise das imagens de satélite mostra intensa expansão da 

mancha urbana, permitindo a visualização de novos loteamentos em fase de ocupação. 

Por isso, o crescimento dos setores censitários urbanos de 2010 a 2017 (datas das 

imagens de satélite), segundo o método da contagem das edificações, foi mantido para 

2017 até 2020. O mesmo crescimento foi replicado para o quinquênio seguinte. 

Entretanto, manter o este crescimento no período 2025-2030 implicaria uma perda rural 

muito alta. Assim, entre 2025 e 2030, a taxa de crescimento urbano considerada foi 

aquela verificada no município como um todo, no período anterior (1,06% ao ano). O 

mesmo procedimento foi aplicado nos quinquênios seguintes. Isso significa que o saldo 

migratório urbano continuará positivo, uma vez que o crescimento natural será, 

provavelmente, menor do que estes valores. Consequentemente, os graus de 

urbanização foram de 80,1%, em 2017, e para 90,3%, em 2040. 

A população recenseada, a população estimada e os resultados dos cálculos das 

estimativas pós-censitárias para os setores urbanos e rurais, bem como a taxa de 

urbanização, são apresentados a seguir na Tabela 8.  
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Tabela 8 - População recenseada, população estimada e os resultados dos cálculos das 
estimativas pós-censitárias para os setores urbanos e rurais e a taxa de urbanização 

 
Monte Sião 

População 
recenseada 

População 
Estimada 

População Projetada 

setores urbanos 
Censo 

Demográfico 
2010 

Imagem de 
satélite 

2017 
2020 2025 2030 2035 2040 

314340105000001 928 927 993 1112 1173 1215 1242 

314340105000002 371 371 397 445 469 486 497 

314340105000003 1005 1083 1160 1300 1370 1419 1452 

314340105000004 753 760 815 913 962 997 1019 

314340105000005 859 858 920 1030 1086 1125 1151 

314340105000006 757 765 820 918 968 1003 1026 

314340105000007 1081 1081 1158 1298 1368 1417 1450 

314340105000008 933 950 1018 1141 1203 1246 1274 

314340105000009 110 123 132 148 156 161 165 

314340105000010 1078 1103 1182 1325 1396 1446 1479 

314340105000011 882 1310 1404 1573 1659 1718 1757 

314340105000012 906 907 972 1089 1148 1189 1216 

314340105000013 716 717 768 861 907 940 961 

314340105000014 545 2350 2518 2822 2975 3081 3151 

314340105000015 848 984 1054 1181 1245 1290 1319 

314340105000016 18 96 103 115 122 126 129 

314340105000017 709 713 764 856 902 934 956 

314340105000018 874 911 976 1094 1153 1194 1222 

314340105000019 738 778 834 934 985 1020 1043 

314340105000032 963 1142 1224 1371 1446 1497 1531 

314340105000033 1100 1106 1185 1327 1399 1450 1482 

Total (área urbana) 16174 19036 20397 22854 24093 24956 25522 

População setores 
rurais 

5029 4744 4584 3489 3197 2953 2728 

População municipal 21203 23780 24980 26342 27290 27909 28250 

Taxa de Urbanização 76,3 80,1 81,7 86,8 88,3 89,4 90,3 

Fonte: Autores, 2020 

A Tabela 9 mostra os resultados da população municipal projetada por situação 

do domicílio, enquanto a Tabela 10 apresenta as taxas de crescimento populacionais 

correspondentes. 
  

Tabela 9 - População projetada para Monte Sião, por situação urbana e rural – 2017 a 2040 
 

Município 

População Projetada 

2017 2020 2025 2030 2035 2040 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Monte Sião 19.036 4.744 20.397 4.584 22.854 3.489 24.093 3.197 24.956 2.953 25.522 2.728 

Fonte: Autores, 2020 
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Tabela 10 - Taxas de crescimento médias anuais (%) da população projetada de Monte Sião, 
por situação urbana e rural – 2017 a 2040 

 

Município 

Taxa de crescimento (% ao ano) 

2017/2020 2020/2025 2025/2030 2030/2035 2035/2040 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Monte Sião 2,3 -1,1 2,3 -5,5 1,1 -1,7 0,7 -1,6 0,4 -1,6 
Fonte: Autores, 2020 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Caso o percentual de domicílios não recenseados no Censo Demográfico 2010 

tenha sido maior do que no Censo 2000 (uma hipótese não desprezível), as projeções 

do IBGE (Revisão 2018) podem estar subestimando as taxas de crescimento entre 2000 

e 2010. Em geral, as taxas de crescimento municipais do período 2010 a 2015 são 

coerentes com a análise realizada para a estrutura etária e matrículas. Mas para o 

período seguinte, 2015 a 2020, elas pareceram demasiadamente baixas, dada as 

estimativas do período quinquenal imediatamente anterior. Por isso, optou-se por avaliar 

a extrapolação da participação dos residentes do município no total da população 

estadual, paralelamente ao crescimento populacional inferido a partir das imagens de 

satélite. 

Sendo o município de pequeno porte demográfico, tornam-se possíveis mudanças 

relativas significativas no tamanho populacional, ao contrário de grandes aglomerações 

populacionais, como os estados e até mesmo municípios populosos. Por isso, optou-se 

por elaborar as projeções considerando a contagem dos domicílios urbanos realizada 

com as imagens de satélite, dos anos de 2010 e 2017. De maneira geral, o crescimento 

dos setores censitários urbanos mostrou-se bastante coerente com as hipóteses 

levantadas anteriormente, a partir do crescimento populacional, estrutura etária, 

evolução das matrículas escolares aos 6 anos de idade e dos saldos migratórios de 

estudantes. 

As estimativas podem ser consideradas como um cenário tendencial. Entretanto, 

um evento novo, como a vinda de uma indústria, ou o desenvolvimento acelerado de 

municípios vizinhos, pode alterar sobremaneira o comportamento demográfico. Deve-se 

sempre considerar que quanto menor o município, mais sujeita a erros estará a projeção. 

Também é preciso muita cautela na leitura das projeções por situação do domicílio 

urbano e rural, e mais ainda na desagregação por setores censitários urbanos. Estes 

resultados devem ser analisados como uma simulação do que pode ocorrer, caso as 
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tendências identificadas a partir das imagens de satélite continuem até o horizonte 

temporal de projeções.  

Os métodos de projeção desenvolvidos neste estudo são inovadores, ao 

incorporar informações confiáveis, como a evolução das matrículas e a contagem de 

domicílios a partir das imagens de satélite. Estes se mostraram aplicáveis e devem ser 

considerados para se projetar população de pequenas áreas em anos tão distantes dos 

recenseamentos. Além disso, também podem ser utilizados para avaliar a própria 

cobertura censitária. Mas como metodologia inovadora, precisa ser aperfeiçoada para, 

talvez, trabalhar técnicas de processamento de imagens visando automatizar os 

procedimentos. Uma solução alternativa viável é o mapeamento das áreas ocupadas, e 

a relação com o crescimento populacional. Sem dúvida, a singularidade de cada 

município torna recomendável considerar a experiência local, mas acredita-se que o 

método aqui utilizado pode ser uma alternativa promissora para projeções de pequenas 

áreas – um dos ramos mais complexos da demografia. 
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Filtração em margem: alternativa para melhoria da qualidade da 

água bruta e economia no tratamento de água 
Riverbank filtration: alternative for improving raw water quality and minimizing 
water treatment costs 
Antonio Natanael Costa Sancho e Cesar Rossas Mota Filho 

 
RESUMO 
 

A filtração em margem (FM) é um processo de indução de recarga artificial de aquífero, 
no qual, através da exploração da água por meio de um poço nas proximidades de um 
manancial superficial, forma-se um fluxo na direção manancial – poço de produção. A 
água, ao passar pela camada de solo na margem de rios, sofre diversos processos 
físicos, químicos e biológicos, responsáveis por remover poluentes. A técnica em geral 
mostra-se como processo de baixo custo, fácil operação e elevada capacidade de 
remoção de poluição, incluindo produtos farmacêuticos e desreguladores endócrinos. A 
escolha adequada do sistema de FM depende das condições hidrogeológicas do local, 
da distância entre a fonte superficial e o poço de produção e da condutividade hidráulica. 
A FM pode ser utilizada como etapa única de tratamento seguida de desinfecção simples 
ou como pré-tratamento para remoção de impurezas da água bruta e redução de custos 
com produtos químicos em uma estação de tratamento de água. A técnica com mais de 
100 anos de aplicação é utilizada por diversos países e tem sido objeto de pesquisa 
principalmente por países emergentes e com grande aplicabilidade em comunidades 
difusas ou grandes centros. 

 
Palavras-chave: Filtração em margem, Tratamento de água, Água subterrânea, Pré-
tratamento de água. 

Antonio Natanael Costa Sancho. Mestrando em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Engenheiro ambiental pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e civil pela Universidade de Fortaleza (Unifor). 

César Rossas Mota Filho. Doutor em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade do Estado da 
Carolina do Norte (EUA). Professor Associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
81 
 

1. INTRODUÇÃO 

Água com qualidade e em quantidade adequadas para o atendimento às 

necessidades básicas de higiene e uso doméstico, como cocção de alimentos, é um 

direto humano. A qualidade da água para consumo humano é definida por um conjunto 

de parâmetros químicos, físicos e biológicos. No Brasil, estes parâmetros são 

denominados padrões de potabilidade e estão estabelecidos pela Portaria de 

Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde. Para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a quantidade mínima diária de água necessária 

para que um ser humano viva em condições de baixo risco à saúde varia entre 50 e 100 

litros por dia (HOWARD; BARTRAM, 2003). A ausência ou precariedade do acesso à 

água potável resulta em diversos problemas de saúde pública. A ingestão de água 

contaminada é responsável por diversas mortes em decorrência de doenças que têm a 

água como forma de veiculação. A diarreia, causada principalmente pela ingestão de 

água contaminada, destaca-se como a segunda causa de mortalidade infantil em 

crianças abaixo de 5 anos (WHO, 2017). Em 2017, 71 países reportaram à OMS um total 

de aproximadamente 1,2 milhão de casos de cólera e 5.654 mortes resultantes da 

contaminação feco-oral por água contaminada e más condições sanitárias (WHO, 2018). 

Estima-se que uma a cada três pessoas no mundo não possui acesso seguro à água 

potável e que oito a cada dez pessoas que vivem sem os serviços básicos de água estão 

na zona rural. Aproximadamente metade desta população desassistida encontra-se em 

países menos desenvolvidos (UNICEF; WHO, 2019). No Brasil, dados dos Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) mostram que 83,6% da população 

é atendida por rede de abastecimento de água, estando em maioria na zona urbana. As 

macrorregiões Norte e Nordeste apresentam índices inferiores à média, com valores 

respectivos de 57,1% e 74,2% (BRASIL, 2019), o que exige dessas regiões maiores 

esforços para a universalização do abastecimento de água.  

São diversos os desafios para levar água potável à população, incluindo escassez 

de investimentos, disponibilidade de tecnologia adequada para contextos locais e a 

degradação da qualidade da água de mananciais de abastecimento. A qualidade da água 

sofre interferências naturais e antrópicas. São exemplos de interferências naturais as 

enxurradas que carreiam materiais para os rios e a perda de água para a atmosfera por 

meio da evaporação, que ocorre de maneira acentuada em mananciais no Nordeste do 

país, em que o período de estiagem é maior que o período úmido, aumentando assim a 
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concentração de contaminantes na água. O despejo de efluentes não tratados em corpos 

hídricos também colabora para a depreciação da qualidade da água. Estima-se que 

apenas 46,3% dos esgotos gerados no país são tratados (BRASIL, 2019), prejudicando 

a qualidade de mananciais e favorecendo a floração de algas devido ao aporte de 

nutrientes presentes nos esgotos. A perda de qualidade da água aumenta os custos com 

produtos químicos usados no tratamento. 

Esta nota técnica aborda aspectos da técnica denominada filtração em margem, 

que pode ser uma alternativa de baixo custo de construção, operação e manutenção 

para atender pequenas comunidades urbanas e/ou rurais. 

2. PROCESSO DE FILTRAÇÃO EM MARGEM  

A Filtração em Margem - FM é um processo de captação/tratamento de água que 

utiliza um sistema de poços para gerar um gradiente de pressão entre a água superficial 

e a subterrânea, criando um fluxo no solo no sentido do manancial superficial para o 

manancial subterrâneo, como ilustrado na Figura 1. O solo é usado como camada de 

filtração. A água de reposição, advinda do manancial superficial, mistura-se com a água 

existente no aquífero em proporção que depende da distância entre o manancial 

superficial e o poço, condições hidráulicas, profundidade de instalação do poço e vazão 

de bombeamento, dentre outros fatores. A FM é uma técnica centenária. O primeiro 

relato de sua utilização data do ano de 1810 no Reino Unido, com o uso de tubos 

coletores perfurados ao longo das margens do rio Clyde. Destaca-se o uso da técnica 

para o enfrentamento da pandemia de cólera  em Hamburgo, na Alemanha, no ano de 

1892, em que a doença estava relacionada ao uso da captação superficial direta da água 

do Rio Elbe, passando então a ser filtrada pelo solo para o uso no sistema público de 

abastecimento (RAY et al., 2002).   
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Figura 1 - Esquema ilustrativo de um sistema de filtração em margem 

 
Fonte: Autores, 2020 

 

A FM pode ser uma alternativa de tratamento eficiente e de baixo custo, e 

apresenta como principais vantagens a diminuição do consumo de produtos químicos 

nos processos de coagulação e desinfecção, bem como a redução dos custos de 

operação das estações de tratamento de água (SENS et al., 2006). A depender da 

qualidade da água bruta, a FM pode ser utilizada como solução única de tratamento da 

água para consumo humano, seguida apenas do processo de desinfecção. Uma 

alternativa consiste em usar FM como unidade de pré-tratamento, pois o solo propicia 

condições para que ocorram diversos processos físicos, químicos e biológicos tais como 

filtração, adsorção, oxidação e degradação natural, resultando na remoção de turbidez, 

matéria orgânica, microcontaminantes e agentes patogênicos. Sens et al.  (2006) 

ressaltam a similaridade entre a FM e a filtração lenta, tais como velocidade de filtração, 

a capacidade de remoção de sólidos, microrganismos (principalmente algas e bactérias) 

e matéria orgânica. Afirmam que o conhecimento da técnica de filtração lenta pode ser 

útil para aplicação da FM.   

Dentre as vantagens da FM como tecnologia de tratamento, têm-se a não 

degradação do meio aquático devido ao uso de bombas que podem vir a arrastar ou 

succionar organismos e plantas aquáticas, a menor variação de temperatura da água, a 

diminuição da formação de subprodutos oriundos do processo de oxidação e a remoção 
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de algas e suas toxinas (SENS et al., 2006). Dentre as desvantagens do processo 

observa-se a possibilidade de elevação da concentração de sais inorgânicos lixiviados 

no processo, dependendo das características geológicas do solo, podendo elevar a 

concentração de ferro e manganês, o que pode exigir tratamento posterior, caso atinjam 

limites superiores aos estabelecidos nos padrões de potabilidade.  

No mundo, a FM tem sido objeto de pesquisas como alternativa para o tratamento 

convencional nos últimos anos, principalmente em países emergentes. No Brasil, o uso 

de FM em sistemas em escala real é muito limitado. Porém, alguns grupos têm 

desenvolvido pesquisas sobre a aplicação da técnica em sistemas de abastecimento de 

água (GUEDES et al., 2019; FREITAS et al., 2018; ROCHA; MARQUES, 2016; SANTOS 

et al., 2011; PAIVA et al.,2010; PAIVA, 2009; SENS et al., 2006).  

Tendo em vista o potencial da técnica de FM como tratamento de água seguido 

de desinfecção simples ou como pré-tratamento para melhoria da qualidade da água 

bruta do manancial de abastecimento, serão apresentadas as melhorias na qualidade da 

água que podem ser obtidas por meio do método e parâmetros hidrogeológicos 

encontrados na literatura, bem como recomendações para projeto de filtração em 

margem.  

3. QUALIDADE DA ÁGUA NO PROCESSO DE FILTRAÇÃO EM MARGEM 

3.1. Turbidez 

A turbidez é um parâmetro fundamental para escolha da tecnologia de tratamento 

de água a ser utilizada, assim como parâmetro de controle operacional que influencia 

diretamente o consumo de produtos químicos no processo de coagulação. A FM mostra 

grande potencial de redução deste parâmetro. Um estudo de caso realizado por Freitas 

(2010), no Rio Beberibe, utilizando FM, obteve níveis de turbidez que atendem aos 

padrões de potabilidade. A água bruta superficial continha 14,3 unidades de turbidez (uT) 

e a água subterrânea apresentava 1,32 uT, contra 0,75 uT do poço de produção da FM. 

Santos et al. 2011, relataram reduções de até 75% na turbidez em um reservatório 

eutrofizado, usando FM. Na Índia, Dash et al. (2010) compararam o desempenho de FM 

em períodos de monção e não monção e observaram variações na qualidade da água 

superficial entre 100 e 200 uT no primeiro período enquanto a água subterrânea no poço 

de produção variou entre 0,2 a 0,6 uT. No período de não monção, a turbidez da água 

superficial variou de 1,0 a 3,1 uT, enquanto a qualidade do poço de produção manteve-
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se entre 0,2 a 0,4 uT.  Desta forma, foram observadas reduções de 80,0% e de 99,7% 

de turbidez para os períodos de não monção e monção, respectivamente.  

3.2. Matéria orgânica 

Conforme Sens et al. (2006), a matéria orgânica está presente em águas 

superficiais nas formas dissolvida e particulada, incluindo ácidos húmicos, ácidos 

hidrofílicos, proteínas, lipídios, aminoácidos e hidrocarbonetos. Causa sabor e odor, 

além de ser precursora de subprodutos da desinfecção, originando substâncias com 

potencial carcinogênico. Dash et al. (2010) estudaram a qualidade da água de rio após 

ser submetida ao processo de FM. A água bruta foi filtrada através de uma camada de 

17 metros (m), em um aquífero não confinado poroso em Haridwar, na Índia. O estudo 

mostrou que o sistema removeu 70% das substâncias orgânicas medidas pela 

absorbância em UV. Em um estudo de filtração natural, Jylhä-Ollila et al. (2020) 

observaram que a concentração do carbono total orgânico (TOC) reduzia com a distância 

entre a margem do rio e o local de monitoramento. Os dados demonstraram que a uma 

distância de 3 m da margem do lago (tempo de retenção de 7 a 15 dias), 46% do TOC 

foi removido. Com a água submetida a distâncias maiores ao longo dos caminhos de 

fluxo dentro do aquífero, 80-90% do TOC foi removido, identificando o valor ligeiramente 

superior ao encontrado pela FM, porém, indicando que a técnica tem grande efetividade 

a longo prazo. Paiva (2009) observou a redução significativa da demanda química de 

oxigênio (DQO) e da demanda biológica de oxigênio (DBO) na aplicação da FM em um 

projeto piloto, no qual todos os valores do monitoramento atenderam aos padrões de 

potabilidade. 

3.3. Oxigênio dissolvido (OD) 

Durante o processo de escoamento no solo, o oxigênio é consumido devido aos 

processos biológicos que ocorrem durante o trajeto do manancial ao poço de produção. 

As condições no solo podem ser anóxicas, favorecendo a desnitrificação e a redução de 

sulfato, ferro (III) e manganês (VI). Isso pode causar o aparecimento de compostos 

dissolvidos indesejáveis, incluindo nitrito, sulfeto, ferro (II), e manganês (II) (Massmann 

et al. 2008). Concentrações acima do limite para abastecimento humano exigem um pós-

tratamento adequado. Um estudo para relacionar a melhor distância entre a fonte 

superficial e o poço de produção pode auxiliar a definir a localização onde os valores de 

OD sejam ótimos para o processo.  
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3.4. Microrganismos 

A água bruta pode conter microrganismos causadores de doenças que possuem 

a água como meio de veiculação. Além disso, a eutrofização oriunda das atividades 

antrópicas faz com que haja a proliferação de algas e cianobactérias que podem produzir 

toxinas de difícil remoção pelo tratamento convencional da água. Um estudo realizado 

na Lagoa do Peri, em Santa Catarina, no âmbito do Prosab – Edital 4 por Sens et al. 

(2006) demonstrou, por meio de um sistema piloto, que a filtração em margem foi capaz 

de remover 100% de células de fitoplâncton e saxitoxinas. O autor ressalta que a lagoa 

apresentava densidade de células de cianobactérias da ordem de 106 células por mililitro 

(cél/mL), com predominância de Cylindrospermopsis raciborkii, produtora de saxitoxinas. 

Freitas (2010) estudou no Rio Beberibe a presença de cianobactérias, encontrando 

densidades de até 15 mil cél/mL. Não foi detectada a presença destes microrganismos 

no poço de produção, atestando assim a capacidade da técnica para sua remoção total. 

A FM também demonstrou capacidade de remoção dos protozoários Cryptosporidium 

spp. e Giardia spp. (FREITAS et al., 2015; FREITAS et al., 2017). 

Em relação a coliformes, Dash et al. (2010) observaram a redução de três logs 

durante o período seco e mais de quatro logs durante a monção com aplicação de 

filtração em margem. Boving et al. (2019) relataram uma redução média de 

aproximadamente 95% de E. coli no alto do Rio Krishna, na Índia. Shamsuddin et al. 

(2013) constataram valores de redução de 99,9% para coliformes totais E. coli com a 

aplicação de FM na Malásia.  

Os resultados encontrados na literatura demonstram que a filtração em margem 

possui elevada eficiência na remoção de microrganismos e potencial para uso em 

ambientes eutrofizados. 

3.5. Microcontaminantes 

Microcontaminantes, como produtos farmacêuticos e desreguladores endócrinos, 

chegam aos mananciais de abastecimento por meio do esgoto doméstico, seja por 

excreção natural do organismo ou por lançamento indevido de medicamentos no 

sistema.  Estas substâncias têm recebido atenção recentemente devido aos impactos 

causados no meio aquático e ao potencial risco à saúde humana, pois podem causar 

alterações nos sistemas reprodutivos dos animais e humanos. Além disso, a presença 

de antibióticos em ambientes aquáticos pode elevar a resistência de bactérias a certos 
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medicamentos.  A filtração em margem tem se mostrado um processo promissor para 

remoção de vários microcontaminantes orgânicos e já é praticada em diversos países, 

com destaque para a Alemanha. Na FM, durante a passagem da água pelo solo, as 

impurezas podem ser removidas da fase aquosa por filtração, biodegradação (que faz 

com que esse seja considerado um processo biológico), adsorção, sedimentação e 

diluição resultante da mistura com águas subterrâneas. Os mecanismos de remoção são 

complexos e a eficiência depende de vários fatores, particularmente as características 

do solo e a velocidade de percolação (PÁDUA, 2009). 

Benotti et al. (2012) avaliaram a remoção de 31 substâncias farmacêuticas e 

desreguladoras endócrinas em um sistema piloto de filtração em margem em coluna e 

dois sistemas em escala real. A FM em escala piloto reduziu efetivamente baixas 

concentrações de nanogramas por litro (ng/L) da maioria dos compostos em mais de 

90% após 36 dias. Apenas quatro compostos (87-diazepam, meprobamato, fenitoína e 

tris (2-cloroetil) fosfato (TCEP) foram removidos entre 20 e 80% e três compostos 

(atrazina, carbamazepina e sulfametoxazol) foram removidos a menos de 20% no 

processo em escala piloto. Os resultados foram compatíveis com os observados em 

escala real. Oberleitner et al. (2020) avaliaram o impacto da concentração inicial dos 

micropoluentes, a distância entre manancial e poço, o tempo de viagem e as condições 

redox (reações de redução-oxidação ou oxirredução de transferência de elétrons). O 

experimento demostrou que determinados poluentes podem sofrer influência da 

sazonalidade. Apenas quatro substâncias (sulfametoxazol, propifenazona, terbutilazina 

e carbamazepina) demonstraram dependência das condições redox. O tempo de viagem 

(tempo para que a água atravesse todo o solo para chegar no poço) não teve influência 

na remoção. A distância entre o manancial e o poço foi o fator determinante.   

4. RECOMENDAÇÕES PARA PROJETO DE FILTRAÇÃO EM MARGEM 

A eficiência do processo de filtração em margem é dependente das características 

do aquífero como material de constituição, porosidade e condutividade hidráulica, bem 

como da distância entre a fonte e poço de produção. Os parâmetros como qualidade da 

água do manancial, caraterísticas do fundo e das margens, estabilidade do leito e 

variação no escoamento também devem ser estudados, além das características 

geológicas do local.   
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Os poços podem ser do tipo horizontal, vertical ou escavado. Poços horizontais 

possuem tubulação central com um diâmetro maior, no qual, radialmente, possuem 

coletores horizontais cravados na terra. Poços do tipo vertical ou tubular possuem 

pequenos diâmetros, e são cravados pelo método de perfuração. Apresentam em uma 

pequena área, aberturas para que a água seja succionada. Poços escavados são 

popularmente conhecidos como poços amazonas. São confeccionados com parede de 

tijolos e possuem pequenas aberturas para permitir a entrada da água. Em geral, são 

rasos e possuem grandes diâmetros.  

A escolha pelo tipo de poço a ser utilizado é dependente das condições 

hidrogeológicas do local, vazão de exploração, profundidade do aquífero, dentre outros 

fatores. 

4.1. Material do aquífero 

Para a adequada aplicação da técnica, o aquífero deve apresentar material poroso 

e apresentar elevada condutividade. Desta forma, aluviões são mais indicados por serem 

constituídos por diversas camadas de areia e cascalho. Ronghang et al. (2020) destacam 

a areia média a grossa e cascalho como materiais constituintes de diversas plantas de 

filtração em margem na Índia. Conforme Ray et al. (2002), formações geológicas 

extensas e com grandes profundidades permitem uma ampla gama de configurações de 

projeto de FM. Os autores acrescentam que não há limitação para a escolha dos tipos 

de poço, que podem ser verticais ou horizontais, para que seja atingida a melhor 

exploração das distâncias entre o manancial e o poço de produção e maior 

aproveitamento do perfil vertical para a escolha do ponto ótimo de produção. Em 

formações estreitas e rasas, poços com coletores horizontais podem ser mais vantajosos 

em relação ao comprimento da tubulação e controle da velocidade de água. 

4.2. Condutividade hidráulica 

A condutividade hidráulica governa a velocidade de escoamento da água entre os 

interstícios do solo. Grischek et al. (2002) encontraram na maioria dos sistemas de FM 

localizados nos Estados Unidos e Europa aquíferos aluviais de areia e cascalho com 

condutividades hidráulicas bem acima de 1 x 10-4 metros por segundo (m/s), ou seja, > 

9 m/dia. Ronghang et al. (2020) listaram valores de 1,1 x 10-4 a 9,9 x 10-5 m/s nos 

sistemas existentes na Índia. Paiva et al. (2010) usaram a FM em solo com condutividade 

hidráulica de 1,5 x 10-5 m/s no Rio Beberibe, em Pernambuco. Desta forma, como 
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referência para a escolha de locais de implantação dos sistemas de FM, podem-se 

adotar valores de condutividade maiores que 1 x 10-5 m/s. 

4.3. Profundidade do poço 

Na literatura são encontrados valores entre 5 a 54 metros de profundidade (PAIVA 

et al., 2010; DASH et al., 2010; RONGHANG et al.,2020). Santos et al. (2011) estudaram 

um poço com profundidade de 2,5 m, em que apenas 1 m era composto de material 

granular, estando o restante escavado no cristalino, obtendo bom desempenho quanto 

à qualidade da água. Assim, a FM pode ser uma alternativa para população difusa do 

Semiárido brasileiro, os quais os solos são rasos, aflorando rocha a poucos metros de 

profundidade.  

4.4. Distância entre o poço e o manancial superficial 

A distância entre o poço e o manancial é importante na redução de 

microcontaminantes tais como produtos farmacêuticos e desreguladores endócrinos. Na 

literatura, os valores encontrados para os sistemas já implantados estão entre 20 e 350 

m de distância das águas superficiais.  Valores elevados são requisitos para remoção de 

contaminantes emergentes. Valores inferiores a 50 m são capazes de remover turbidez, 

matéria orgânica e microrganismos patogênicos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica de filtração em margem mostra-se como alternativa eficiente para o 

tratamento de água. Sua versatilidade permite o uso como única etapa de tratamento ou 

como pré-tratamento. O uso como etapa única de tratamento de água seguido de 

desinfecção simples depende da qualidade da água do manancial de abastecimento e 

do solo, pois a FM tende a aumentar a concentração de alguns sais e a condutividade 

hidráulica. A FM também pode ser útil em cidades com sistemas de água que não 

atendem mais aos padrões de potabilidade, como é o caso de cidades do Nordeste 

brasileiro que, em período de estiagem, têm a qualidade dos seus mananciais afetada 

pelo baixo índice de pluviosidade, elevando os parâmetros de turbidez e de algas.  

A simplicidade da técnica e a exigência de poucos equipamentos também são 

vantagens que fazem com que a técnica possa ser aplicada em comunidades pequenas 

e difusas. Ainda como vantagem, tem-se a remoção de contaminantes emergentes. 

Desta forma, a FM apresenta-se como uma técnica de baixo custo e de fácil operação. 
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No Quadro 1 são apresentadas as vantagens e desvantagens do processo de FM 

enquanto na Tabela 1 são listadas recomendações para seu projeto. 
 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da técnica de filtração em margem 

Vantagens Desvantagens 

 Elevada capacidade de remoção de turbidez, 
microrganismos e matéria orgânica;  

 Pode ser utilizada como tratamento de água 
seguido de desinfecção simples ou como pré-
tratamento;  

 Técnica alternativa de baixo custo e simples 
instalação quando comparada a tecnologias 
tradicionais de tratamento de água;  

 Operacionalmente simples;   

 Temperatura da água sofre poucas alterações 
em decorrência da sazonalidade;   

 Reduz o uso de produtos químicos quando 
utilizada como pré-tratamento;  

 Capaz de remover contaminantes emergentes 
como produtos farmacêuticos e desreguladores 
endócrinos;  

 Pode remover algas e microtoxinas. 

 Somente aplicável em aquíferos 
porosos; 

 O processo pode elevar a concentração 
de ferro, manganês e nitrato na água;   

 Pode haver consumo elevado de 
oxigênio dissolvido;  

 A profundidade da formação geológica 
pode ser limitante para aplicação do 
processo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2020 

 

Tabela 1 - Recomendações para o projeto de filtração em margem. 

Parâmetro Recomendação 

Formação geológica 
Aquífero poroso constituído em grande parte por 
areia média a grossa e cascalho 

Condutividade hidráulica  Superior a 1x10-5 m/s 

Profundidade do poço Maior que 2,5 m 

Distância horizontal entre poço e manancial 
superficial 

Maior que 20 m 

Fonte: Autores, 2020 
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Aproveitamento de subprodutos em sistemas de tratamento de 

esgoto para pequenos municípios 
By-products recovery in sewage treatment systems for small municipalities 
Fernanda Deister Moreira, Lívia Cristina da Silva Lobato e Fabiana Lopes Del Rei 
Passos 

 
RESUMO 
 

A sustentabilidade é cada vez mais exigida em todas as esferas da sociedade. No âmbito 
do esgotamento sanitário, a sustentabilidade não é apenas uma exigência, como 
também uma oportunidade de trazer benefícios ambientais, econômicos e sociais. Nessa 
perspectiva, o esgoto passa a ser visto como um recurso que tem valor agregado. Para 
isso, são necessárias ações de aproveitamento de subprodutos – lodo, efluente líquido 
e biogás – gerados nas estações de tratamento de esgoto (ETEs). A proposta de ETE 
sustentável discutida no presente documento consiste em um sistema usando um reator 
anaeróbio UASB, comumente utilizado no Brasil e com diversas vantagens considerando 
requisitos de área, operação e manutenção, produção de lodo e possibilidade de geração 
de energia. Nas ETEs sustentáveis é possível que o lodo e o efluente, entre outros usos, 
sejam destinados para fertilização do solo, gerando economia na compra de fertilizantes 
e melhorando a produção agrícola local. Além disso, o biogás gerado tem grande 
potencial de geração de energia e pode ser aproveitado para a higienização do lodo, 
para aquecimento de água e/ou para cocção. Sob a ótica da sustentabilidade, o 
aproveitamento de subprodutos em ETEs é imprescindível. 
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1. INTRODUÇÃO 

A universalização do saneamento no Brasil ainda é um grande desafio. Em 

relação à componente  esgotamento sanitário, é sabido o atual cenário do setor em 

nosso país, com deficit de coleta em boa parte dos municípios e, não raras vezes, com 

lançamento de esgotos in natura no meio ambiente, o que compromete a saúde e a 

qualidade de vida da população, além de degradar o meio ambiente. Os serviços de 

coleta e tratamento de esgoto não alcançam nem 60% da população do país (ANA, 

2017). Em áreas rurais, esse deficit é ainda maior: 80% da população dessas áreas 

possui soluções inadequadas de esgotamento sanitário, como fossas rudimentares ou 

despejo em cursos d’água (FUNASA, 2019).  Aliada a este quadro, tem-se, ainda, a atual 

escassez de recursos financeiros para implantação das infraestruturas necessárias para 

que seja alcançada a universalização dos serviços de saneamento. Nesse contexto, o 

saneamento precisa ser ampliado em sua abrangência, mas também repensado em sua 

aplicação. Ações de sustentabilidade nos serviços de esgotamento sanitário ainda não 

são praticadas de forma sistemática, o que dificulta a ampliação do acesso. Há a 

necessidade de se ampliar a vazão de esgoto coletado, bem como aumentar o número 

de municípios que dispõem de uma forma adequada de tratamento, de forma a reduzir 

o deficit histórico. Este avanço passa, portanto, não apenas pelo incremento da vazão 

tratada nos grandes centros populacionais, mas também pelo acesso de municípios com 

pequenas populações a esta perspectiva de universalização do saneamento 

(BRESSANI-RIBEIRO et al., 2021).  

Em relação ao tratamento de esgoto, em linhas gerais, uma estação é considerada 

eficiente quando garante um efluente tratado que atenda aos requisitos legais para a sua 

disposição no ambiente receptor (corpo hídrico ou solo), cumprindo o seu papel principal 

de controle da poluição e demandando o menor custo para tal. Já os subprodutos sólidos 

(lodo) e gasosos (notadamente biogás) gerados no tratamento são vistos como resíduos 

e apresentam como rotas usuais de destinação final os aterros sanitários e a queima 

para lançamento na atmosfera, respectivamente. Embora sejam rotas de gerenciamento 

aceitas no Brasil, não são as mais adequadas, em face dos impactos ambientais que 

podem ser causados na atmosfera, no solo e nas águas subterrâneas, tais como 

emissões de odores e gases de efeito estufa (GEE) e diminuição na vida útil dos aterros 

sanitários. No entanto, em se tratando de estações de tratamento de esgotos (ETEs) 

sustentáveis, há que se considerar, para a análise de eficiência, a integração ao contexto 
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socioeconômico local, minimizando a demanda por energia ou insumos externos, 

reduzindo ou eliminando a produção de rejeitos e recuperando os subprodutos gerados, 

por meio de seu beneficiamento (AGUIAR et al., 2018).  

Nesse contexto, é de extrema importância para o saneamento uma mudança de 

paradigma em relação à função de uma ETE, a qual deixaria de ser simples 

condicionadora de resíduos para uma disposição mais segura, com o fornecimento de 

recursos (carbono orgânico e nutrientes) com potencial de gerar valor econômico, além 

dos benefícios ambientais.  

Visando à sustentabilidade dos serviços de saneamento e à qualidade de vida e 

ao desenvolvimento local de municípios de pequeno porte, ETEs sustentáveis e 

descentralizadas têm sido objeto de estudos e implementação para valorizar o esgoto 

como recurso (VAN LOOSDRECHT; BRDJANOVIC, 2014). O principal foco desses 

trabalhos é viabilizar e otimizar o aproveitamento de subprodutos do tratamento de 

esgoto, baseados no conceito de economia circular, a qual visa ao fechamento do ciclo, 

reduzindo a produção de resíduos do processo de tratamento. Desta forma, uma ETE 

passaria a ser mais um elemento de planejamento local, adequada às realidades locais, 

permitindo à população sentir seus benefícios de forma mais direta e, inclusive, podendo 

contribuir para o desenvolvimento e melhoria da economia em seu entorno. Ao se buscar 

a implementação de ETEs sustentáveis, contribui-se para permitir a ampliação do 

acesso, com a perspectiva da universalização dos serviços de esgotamento sanitário e 

avanço na redução das desigualdades sociais (BRESSANI-RIBEIRO et al., 2021).  

Apesar disso, particularmente no Brasil, poucos esforços nesse sentido vêm 

sendo realizados em ETEs de pequeno e médio porte e, quando realizados, ocorrem de 

forma desarticulada (BRESSANI-RIBEIRO et al., 2018). O planejamento municipal de 

saneamento básico poderia optar por uma proposta de esgotamento sanitário utilizando 

tecnologias de tratamento de esgoto sustentáveis e simples para a sua operação e 

manutenção, e que por sua vez ainda permitam o aproveitamento de subprodutos 

gerados, em consonância com o princípio da economia circular.  Nesse sentido, uma 

opção tecnológica para países de clima tropical é o uso de reatores anaeróbios como 

etapa principal do tratamento. Em tais sistemas, o processo de tratamento gera: i) o 

efluente tratado, que pode ser usado como água de reúso para diversos fins, a depender 

da sua qualidade; ii) o lodo, que pode ser aproveitado para condicionar o solo ou como 
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fertilizante agrícola e; iii) o biogás, que pode ser recuperado para geração de energia 

(SOARES et al., 2019). 

Os tipos mais comuns de reatores anaeróbios usados para tratar esgoto 

doméstico são os reatores anaeróbios de manta de lodo e fluxo ascendente (reatores 

UASB). A utilização desses reatores já é realidade no Brasil e em outros países da 

América Latina e Caribe, como México, Guatemala e Colômbia (NOYOLA et al., 2012; 

CHERNICHARO, 2016). As principais vantagens dessa tecnologia são a sua baixa 

demanda de área, baixa produção de lodo, baixo custo de implantação, operação e 

manutenção, baixo consumo energético e possibilidade de aproveitamento do biogás 

gerado. Em geral, a eficiência de remoção de matéria orgânica é da ordem de 65 a 75%. 

No entanto, o efluente dos reatores UASB usualmente não atende aos padrões 

estabelecidos pela legislação ambiental, como é o caso da demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), que possui concentração máxima permitida de lançamento em corpos 

hídricos de 60 miligramas por litro (mg/L) em alguns estados brasileiros. Além disso, a 

remoção de nitrogênio, fósforo e patógenos também é insatisfatória nessa unidade, o 

que exige um pós-tratamento aeróbio (CHERNICHARO, 2016). Essa é uma das 

principais desvantagens do sistema se comparado a tecnologias aeróbias, como também 

a baixa capacidade de tolerar cargas tóxicas e o elevado intervalo de tempo para a 

partida do sistema.  

Atentando a esses fatores, é de suma importância, para a proteção do meio 

ambiente e para o atendimento à legislação, que sejam adotadas tecnologias de pós-

tratamento para os reatores anaeróbios, optando sempre por fluxogramas baseados na 

sustentabilidade e na economia circular a partir do aproveitamento dos subprodutos 

gerados. 

Assim, os reatores UASB seguidos de pós-tratamento aeróbio são interessantes 

e apropriados para a universalização do saneamento em pequenos municípios 

brasileiros. Pode-se dizer que existe um vasto campo para implementação de sistemas 

de esgotamento sanitário em pequenas localidades (de até 5.000 habitantes) e grande 

possibilidade para uso da tecnologia anaeróbia ao priorizar a sustentabilidade, economia 

e desenvolvimento local desses municípios.  

Nesse contexto, a presente Nota Técnica tem por objetivo discutir a viabilidade do 

uso de reatores UASB como etapa principal em ETEs sustentáveis descentralizadas com 

foco em pequenos municípios (5.000 habitantes). Para isso, são apresentados potenciais 
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aplicabilidades do efluente tratado e dos subprodutos gerados no processo (biogás e 

lodo). 

2. APROVEITAMENTO DOS SUBPRODUTOS: CARACTERIZAÇÃO E 

POTENCIALIDADES 

Nas ETEs Sustentáveis, além da produção do efluente tratado e/ou água para 

reúso, são gerados dois subprodutos principais, lodo e biogás, os quais possuem 

diferentes aplicabilidades. Ressalta-se que, assim como para a definição do processo de 

tratamento de esgoto, também em relação aos potenciais usos do efluente tratado e  dos 

subprodutos gerados devem ser considerados os seguintes aspectos tradicionais, já 

consagrados no meio técnico: características do afluente; restrições ambientais; 

requisitos de pessoal, energia, manutenção e operação; custos de construção e 

operação; características do local; relevo; clima; eficiência e aplicabilidade do processo 

de tratamento; vizinhança rural ou urbana; processamento do lodo; dentre outros. Além 

desses aspectos, é importante considerar fatores socioeconômicos, culturais e 

ambientais. A consideração de todos esses aspectos na seleção de tecnologias é 

essencial para garantir a adoção de tecnologias apropriadas à realidade local, evitando-

se assim instalações com baixo desempenho e eventualmente abandono, devido a 

dificuldades operacionais e de manutenção (VON SPERLING, 2014; AGUIAR, et al., 

2018). 

2.1 Biogás 

2.1.1 Características 

O biogás gerado no processo anaeróbio do tratamento de esgoto é composto 

majoritariamente por metano (70-81% CH4), nitrogênio (10-25% N2) e gás carbônico (6-

14% CO2). Em menor volume, o biogás ainda apresenta pequenas quantidades de 

hidrogênio (0-3% H2), gás sulfídrico (233 a 2.470 ppm H2S) e outros gases traço 

(BRASIL, 2016). Devido ao seu alto teor de CH4, o biogás possui elevado poder 

calorífico, sendo passível de recuperação e aproveitamento energético. O poder 

calorífico inferior (PCI) do CH4 puro é 35,9 MJ Nm-3. Assim, o teor de CH4 define a 

quantidade de energia química contida no biogás e que dele pode ser extraída. Quanto 

maior for a concentração de CH4, maior será o poder calorífico do biogás e, 

consequentemente, maior será seu potencial de aproveitamento energético. Destaca-se, 
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contudo, que o CH4 é considerado um dos mais importantes gases de efeito estufa 

(GEE), possuindo um potencial de aquecimento global, no horizonte de 100 anos, 28 

vezes maior quando comparado ao CO2 (IPCC, 2014). Assim, a recuperação energética 

e a destruição do CH4 presente no biogás têm sido incentivadas, não apenas como uma 

medida que pode gerar eventuais benefícios financeiros, mas como parte integrante de 

um plano de redução das emissões de GEE, visando reduzir impactos ambientais. 

2.1.2 Aplicabilidades  

O conteúdo energético do biogás pode ser aproveitado para diferentes aplicações, 

tais como: (i) cocção, iluminação, refrigeração de alimentos e aquecimento de água; (ii) 

uso direto como combustível em caldeiras, fornos e estufas em substituição a outros 

tipos de combustíveis; (iii) geração de eletricidade para uso local ou venda para a rede 

da concessionária de energia; (iv) cogeração de eletricidade e calor; (v) combustível 

alternativo visando à injeção na linha de gás natural ou o aproveitamento como 

combustível veicular.  

Além desses usos, o biogás gerado pode ser utilizado para higienização e 

secagem térmica do lodo da própria estação. A higienização do lodo consiste na 

inativação de microrganismos patogênicos a fim de possibilitar seu uso no solo. A 

viabilidade dos diferentes usos depende das escalas envolvidas e de aspectos 

financeiros, sociais e ambientais, bem como das características locais. Ressalta-se que 

mesmo em ETEs com aproveitamento do biogás é necessário instalar pelo menos um 

queimador, a fim de possibilitar a destruição do biogás e mitigar as emissões de GEE. 

Assim, em ETEs com aproveitamento do biogás, o queimador será acionado em 

situações de excesso de produção de biogás em relação ao seu consumo, ou causadas 

por paralisações de equipamentos devido a falhas operacionais e serviços de 

manutenção. Por outro lado, em ETEs que não efetuam o aproveitamento energético, o 

queimador deve ser acionado continuamente de forma a garantir condições operacionais 

seguras (POSSETTI et al., 2019). 

No caso de ETEs de pequeno porte, em pequenos municípios, as aplicações do 

biogás tidas como mais viáveis são a higienização do lodo e o uso doméstico nas 

vizinhanças da estação, seja para cocção e/ou para aquecimento de água, por exemplo, 

para banho (em substituição ao gás liquefeito de petróleo, o GLP, ou gás natural, lenha 

ou carvão). Estas possibilidades permitem o aproveitamento da energia térmica do 

biogás em instalações de baixa complexidade construtiva e operacional. No caso da 
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cocção e/ou aquecimento de água, a economia com a substituição do GLP ou 

lenha/carvão pode ser bastante significativa. Além disso, a substituição dos combustíveis 

fósseis pelo biogás reduz a emissão de GEE (KURCHANIA et al., 2011). 

Qualquer que seja o uso pretendido para o biogás, haverá sempre a necessidade 

de algum tipo de tratamento. Esse requisito poderá ser mínimo, a exemplo da simples 

remoção de condensado, no caso de usos menos nobres como a combustão direta e 

uso na cocção e aquecimento de água; ou bastante completo, quando se almeja a 

injeção na linha de gás natural ou a utilização como combustível veicular 

(CHERNICHARO; STUETZ, 2008). 

2.1.3 Legislações e padrões 

Em relação ao aproveitamento energético do biogás, existem duas resoluções 

normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para esse uso - nº 482/2012 

e nº 687/2015 (ANEEL, 2012; 2015). Essas resoluções estabelecem condições gerais 

para o acesso aos sistemas de distribuição de energia elétrica e ao sistema de 

compensação de energia elétrica. Apesar dessas normativas, ainda são poucas as ETEs 

que geram eletricidade a partir do biogás produzido em reatores anaeróbios.  

Em 2019, contribuições para aprimorar essas resoluções normativas foram 

recebidas por meio de uma audiência pública. Os pontos incorporados podem 

impulsionar o uso do biogás para eletricidade em ETEs de maior porte, como o 

enquadramento da micro e minigeração distribuída por fonte geradora de energia, 

diferenciando, em especial, o uso do biogás de outras fontes renováveis de energia; e a 

classificação das unidades consumidoras de energia elétrica vinculadas com atividades 

de saneamento, como unidades especiais e estratégicas para o desenvolvimento do 

país.  

2.2 Efluente líquido tratado  

2.2.1 Características 

O efluente doméstico tratado por um reator UASB ainda apresenta certa 

concentração de poluentes, o que costuma exigir um pós-tratamento aeróbio a depender 

da sua destinação ou uso. Em média, a qualidade do efluente proveniente de um reator 

UASB apresenta concentrações de DBO entre 70 e 100 mg/L, de sólidos suspensos 

totais (SST) entre 60 e 100 mg/L, de coliformes termotolerantes entre 106 e 107 número 

mais provável por 100 mililitros (NMP/100mL) e mais de 1 unidade de ovos de helminto/L. 
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Portanto, a qualidade desse efluente nem sempre atende aos padrões de lançamento 

estabelecidos na Resolução no 430/2011, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) (BRASIL, 2011). Nesse caso, tecnologias de pós-tratamento do efluente de 

reatores UASB, como filtros biológicos percoladores, lagoas de estabilização, 

escoamento superficial ou wetlands construídos, são utilizadas para remover nutrientes 

e/ou organismos patogênicos, principalmente. Os pós-tratamentos mais eficientes em 

relação a organismos patogênicos apresentados são o escoamento superficial (104 a 106 

NMP/L de coliformes termotolerantes e <1 ovo de helminto/L) e as lagoas de polimento 

(102 a 104 NMP/L de coliformes termotolerantes e <1 ovo de helminto/L) (VON 

SPERLING, 2014; CHERNICHARO, 2016). Outra opção, dependendo da qualidade 

necessária para o efluente tratado, pode ser a adição de uma etapa final de desinfecção, 

podendo ser por cloração, ozonização e radiação ultravioleta (UV).  

2.2.2 Aplicabilidades  

Aproveitar o efluente tratado é um passo importante e necessário na gestão de 

recursos hídricos e combate à crise hídrica. Em situações de conflito pelo uso de água, 

devido à deterioração dos mananciais ou pelo desequilíbrio natural entre oferta e 

demanda, assim como em períodos de escassez hídrica, o reúso de água não potável 

proveniente de ETEs se apresenta como uma forma alternativa e sustentável de 

complementar a matriz hídrica, em especial para suprir a demanda por água de 

atividades que não requerem qualidade elevada ou características de potabilidade (ex.: 

irrigação e usos industriais). Há diversos aproveitamentos possíveis de um efluente 

tratado e, dentre os mais comuns, cabe citar: 

i) Usos urbanos: o uso de efluentes tratados para fins potáveis é geralmente 
inviável devido ao alto nível de qualidade de que a água para consumo humano 
necessita e, por conseguinte, alto custo vinculado a esse nível requerido. No 
entanto, existe uma gama de possibilidades para usos não potáveis, como: descarga 
para sanitários, limpeza de pátio, ruas ou veículos, combate a incêndios, limpeza de 
tubulações de esgoto e galerias pluviais, irrigação de praças e jardins públicos, usos 
ornamentais e paisagísticos, entre outros (USEPA, 2012). É extremamente 
importante atentar se o efluente tratado terá contato diretamente com o público. 
Além disso, o tipo de tratamento de esgoto utilizado é fator importante nessa tomada 
de decisão, pois ele tem impacto direto na qualidade do efluente tratado 
(HESPANHOL, 2008). 

ii) Usos agrícolas e/ou florestais: o setor agrícola demanda grande percentual 
do consumo de água no Brasil, variando de 60 a 80% do total (BASTOS et al., 2003a; 
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HESPANHOL, 2008). Para esse setor, é muito interessante a possibilidade de 
utilizar efluente tratado na irrigação de culturas, tanto pela economia de água como 
pela economia de fertilizantes, visto que o efluente tratado possui nutrientes de 
interesse para culturas, podendo substituir ou reduzir o uso de fertilizantes artificiais 
(BASTOS et al., 2003a). Porém, alguns outros componentes do esgoto doméstico 
devem ser analisados, tais como: o boro, que está presente em detergentes e é 
tóxico às plantas, mesmo em baixas concentrações; o cloreto e o sódio, que podem 
provocar necrose e queimadura na folha das plantas; e outros micronutrientes, como 
alumínio, cobre, ferro e manganês, que possuem padrões de concentração máxima 
no efluente tratado, a fim de poderem ser utilizados no solo sem causar danos às 
culturas (MATOS; MATOS, 2017). Além da irrigação, uma opção é o uso do efluente 
na hidroponia, em que ele serve de solução nutritiva. Assim como para a irrigação, 
deve-se atentar às limitações próprias das características do efluente e ao fato de 
existir menor controle no balanço de nutrientes das culturas irrigadas com efluente 
tratado (BASTOS et al., 2003a). 

iii)  Aquicultura: a utilização de esgoto tratado em criação de animais 
aquáticos, principalmente peixes (piscicultura), é uma fonte alternativa à produção 
da proteína a baixo custo por ter potencial fertilizante e valor nutricional. Além disso, 
é uma forma de reciclagem de nutrientes e polimento de efluentes tratados 
(BASTOS et al., 2003b). Nesse caso, é necessário um pós-tratamento para remoção 
de amônia, que é tóxica aos animais (BASTOS et al., 2003b). 

iv)  Usos ambientais: os usos ambientais de efluentes tratados incluem 
basicamente projetos de recuperação ambiental, como o uso em áreas degradadas, 
tais como: recuperação de áreas alagadas, complementação de fluxos de córregos 
e rios e recuperação florística (USEPA, 2012; CEARÁ, 2017; MINAS GERAIS, 
2020). Ao se considerarem esses usos, deve-se garantir que o acesso seja 
controlado e o público não tenha contato direto com o efluente. 

Assim, os principais benefícios do reúso de água não potável proveniente de ETE 

são: (i) o reúso da água, proporcionando alívio na demanda e preservação de oferta de 

água para usos múltiplos; (ii) a reciclagem de nutrientes, proporcionando economia 

significativa de insumos; (iii) a ampliação de áreas irrigadas e a recuperação de áreas 

improdutivas ou degradadas; (iv) a redução do lançamento de esgotos em corpos 

receptores, contribuindo para a redução de impactos de poluição, contaminação e 

eutrofização (PROSAB, 2006).  

2.2.3 Legislações e padrões 

Cada potencial uso do efluente requer um padrão de qualidade específico. No 

Brasil, não há legislação vigente de uso de efluente tratado em nível federal, apenas 
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algumas resoluções estaduais. Em Minas Gerais, a Deliberação Normativa CERH-MG 

n° 65/2020 regulamenta o reúso direto de água não potável proveniente de ETEs      

(MINAS GERAIS, 2020). Os estados do Ceará e São Paulo, em 2017, publicaram 

resoluções com padrões de reúso para efluentes sanitários (CEARÁ, 2017; SÃO PAULO, 

2017). Além disso, normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Agência 

Americana de Proteção Ambiental (USEPA) são referências internacionais de interesse. 

Ao se considerar o uso do efluente tratado, os principais parâmetros a serem avaliados 

são os coliformes termotolerantes, ovos de helmintos, condutividade elétrica e potencial 

hidrogeniônico (pH). Os valores máximos permitidos dependem do destino do efluente 

tratado. 

Para que o uso do efluente tratado desenvolva-se adequadamente no que diz 

respeito aos aspectos técnicos e seja economicamente viável, socialmente aceito e 

seguro, em termos de preservação ambiental, é necessária uma legislação em nível 

federal. Ela deve uniformizar parâmetros e padrões que assegurem a qualidade físico-

química e microbiológica do uso do efluente tratado respeitando as especificidades de 

cada local (HESPANHOL, 2003).  

2.3 Lodo 

2.3.1 Características 

O lodo de processos de tratamento de esgoto é formado pelo crescimento e 

estabilização da própria biomassa durante o processo de digestão anaeróbia e, assim, é 

rico em matéria orgânica, o que traz melhorias às características físicas, químicas e 

biológicas do solo, tornando-o um excelente adubo e condicionador desse meio, além de 

possuir macronutrientes, como nitrogênio e fósforo, que são essenciais às plantas. 

Entretanto, pode conter alguns contaminantes provenientes do próprio esgoto afluente, 

como metais, elementos traço e organismos patogênicos (FERREIRA; ANDREOLI, 

1999; SILVA et al., 2007). Em face da presença de organismos patogênicos, no caso de 

aproveitamento agrícola, o lodo de esgoto requer um processo de higienização     . 

2.3.2 Aplicabilidades e precauções 

A destinação final do lodo deve ser ambientalmente correta, sanitariamente 

segura e economicamente viável. Nesse sentido, o aproveitamento do lodo é uma 

tendência em ETEs sustentáveis, uma vez que alternativas à disposição em aterros 
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sanitários vêm sendo estudadas e implementadas, além de poder acarretar benefícios à 

sociedade. Dentre as alternativas possíveis de aproveitamento, cabe citar: 

 

i) Aproveitamento agrícola: essa alternativa é muito positiva em termos tanto 
econômicos quanto ambientais, se realizada dentro dos critérios de segurança. O 
lodo pode ser utilizado como insumo agrícola e substituir fertilizantes artificiais, por 
ter em sua composição nitrogênio e fósforo, essenciais às plantas, e por ser uma 
importante fonte de matéria orgânica para os solos (ANDREOLI et al., 2011). Porém 
esse uso está condicionado à qualidade do material a ser reciclado e aos critérios 
exigidos por regulamentações ou diretrizes vigentes para essa atividade 
(FERREIRA; ANDREOLI, 1999). As maiores limitações no uso de lodo em atividades 
agrícolas são a presença de metais e organismos patogênicos, pois, dependendo 
da concentração em que se encontram, podem ser tóxicos às culturas, ao solo e às 
pessoas que têm contato direto com a produção agrícola. Além disso, as condições 
do solo são essenciais para garantir que o processo de reciclagem do lodo seja bem-
sucedido (ANDREOLI et al., 2011). O cálculo da quantidade de lodo para 
aproveitamento agrícola depende da concentração de nutrientes. O lodo é aplicado 
continuamente no solo de acordo com a necessidade de nutrientes das culturas 
agrícolas (SILVA, 2018).  

 
ii) Recuperação de áreas degradadas: diferentemente da reciclagem agrícola, o uso 
de lodo para recuperar áreas degradadas requer mais do que nutrientes, pois é 
necessária também matéria orgânica para reestruturação do solo e de suas 
atividades microbiológicas e cobertura vegetal (SAMPAIO et al., 2012). Dadas as 
características do lodo de esgoto, esse subproduto apresenta-se com grande 
potencial para recuperar áreas ambientalmente degradadas. Para calcular a dose 
de lodo necessária para recuperar uma área, deve-se basear-se na quantidade de 
matéria orgânica necessária, diferentemente da reciclagem agrícola, cujo valor 
limitante é o de nutrientes. Nesse processo, o lodo é aplicado apenas uma vez 
durante o preparo do solo, e não continuamente como para o uso agrícola (SILVA, 
2018). 

Assim, o uso do lodo de esgoto em solos, por suas características, de material 

essencialmente orgânico e rico em nutrientes e, portanto, fonte de nutrientes para 

vegetais, recuperador e/ou condicionador de solos, é uma alternativa de destinação 

ambientalmente adequada e se enquadra nos princípios de reciclagem e reutilização de 

resíduos e de desenvolvimento sustentável, em consonância com a Lei Federal nº 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 

2010; (BITTENCOURT et al., 2021). 

2.3.3 Legislações e padrões 

No Brasil, a legislação que define critérios e procedimentos para produção e 

aplicação de biossólido em solos é a Resolução no 498/2020, do Conselho Nacional do 
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Meio Ambiente (CONAMA) que revoga e substitui a Resolução nº 375/2006 (BRASIL, 

2006; 2020). A antiga resolução trazia muitas inconsistências que dificultavam, ou até 

inviabilizavam, o aproveitamento agrícola de lodo de esgoto e o tratava como um resíduo 

e não como um recurso, visto que a mudança de paradigma citada anteriormente é 

recente no país. Já a nova resolução, traz luz à alternativa de uso de biossólido em solos, 

estabelecendo critérios e procedimentos que vêm contribuir para o incremento dessa 

prática no país, de forma sustentável, e segura do ponto de vista de proteção ao meio 

ambiente e à saúde (BITTENCOURT et al., 2021).  

Uma importante questão trazida na nova resolução é a diferenciação dos termos 

“lodo de esgoto” e “biossólido”, o primeiro relacionado ao subproduto gerado no 

tratamento de esgoto e o segundo é o lodo de esgoto após etapas de tratamento de lodo, 

que atende a critérios microbiológicos e químicos estabelecidos na legislação, tornando-

o passível de ser aplicado no solo. Há também a distinção entre classe A e B, quanto a 

qualidade microbiológica. Para ser classificado como biossólido Classe A, o subproduto 

deverá atender ao limite máximo de 10³ Escherichia coli por grama de sólidos totais (g-¹ 

de ST) e ser proveniente de um dos processos de redução de patógenos estabelecidos 

na referida Resolução. Para ser classificado como Classe B, deverá atender ao limite 

máximo de 106 E. coli por grama de sólidos totais (g-¹ de ST) ou ser proveniente de um 

dos processos de redução de patógenos estabelecidos na referida Resolução (BRASIL, 

2020). O biossólido é ainda classificado em classe 1 e 2, de acordo com  as 

concentrações máximas permitidas de substâncias químicas, conforme  apresentado na 

Tabela 1.   Ademais, a caracterização do biossólido deve incluir outros aspectos, como 

o potencial agronômico e a redução de atratividade de vetores. 

Tabela 1 - Parâmetros inorgânicos do lodo e seus valores máximos para aplicação no solo. 

Parâmetros inorgânicos 
Concentração Máxima permitida no lodo de esgoto ou produto 

derivado (mg/kg, base seca) 
 Classe 1 Classe 2 

Arsênio 41 75 
Bário 1.300 1.300 

Cádmio 39 85 
Chumbo 300 840 
Cobre 1.500 4.300 
Crômio 1.000 3.000 

Mercúrio 17 57 
Molibdênio 50 75 

Níquel 420 420 
Selênio 36 100 
Zinco 2.800 7.500 

Fonte: Brasil, 2020 
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Importante destacar que o biossólido somente poderá ser produzido e utilizado 

em solo mediante a existência de uma Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL), 

devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente. Ressalta-se que a      

Resolução CONAMA no 498/20 se aplica apenas ao biossólido e não a produtos 

provenientes do lodo registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), que é o órgão responsável por regular os insumos agrícolas. Sob a ótica do 

MAPA, o lodo é um insumo de valor agregado, seja como fertilizante orgânico ou 

condicionador do solo (BRASIL, 2009). 

3. ESTUDO DE CASO 

A fim de melhor analisar o possível uso do efluente tratado e o aproveitamento 

dos subprodutos (lodo e biogás) gerados em uma ETE de pequeno porte, apresenta-se 

um estudo de caso para uma população equivalente (PE) de 2.000 habitantes. O 

fluxograma da fase líquida da ETE considerada para os cálculos consiste em tratamento 

preliminar, reator UASB e pós-tratamento aeróbio, como representado na Figura 1. É 

importante notar que o pós-tratamento foi ilustrado nela como um filtro biológico 

percolador, mas poderia ser substituído por outras tecnologias, como as lagoas de 

estabilização ou wetlands construídos, conforme discutido anteriormente. Em relação ao 

uso do efluente tratado e do lodo considerou-se como alternativa de aproveitamento o 

uso na agricultura. Já para o biogás foi considerado o uso para higienização térmica do 

lodo, e o remanescente de energia para cocção ou aquecimento de água para banho. 
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Figura 1 - Representação esquemática da ETE de 2000 habitantes 

 
Fonte: Autoras, 2020 

 

Os resultados de produção e aproveitamento dos subprodutos sólido (lodo), 

líquido (efluente tratado) e gasoso (biogás) gerados na ETE são apresentados na Tabela 

2. Os indicadores que possibilitaram a obtenção desses resultados (ex.: coeficiente de 

produção do lodo, produção de metano por volume de esgoto tratado, poder calorífico 

do metano, eficiências de conversão energética, fatores de emissão de CO2-eq. do 

diesel, dos aterros sanitários, dos queimadores abertos etc.), assim como as equações 

de cálculo, podem ser consultados em artigos publicados na literatura científica 

(PASSOS et al., 2020; SOARES et al., 2019; CHERNICHARO et al., 2017; POSSETI et 

al., 2019; LOBATO et al., 2012).  

Tabela 2 - Resultados de produção e aproveitamento dos subprodutos gerados em uma 
ETE de 2.000 habitantes 

 
Parâmetros Unidades Resultado 

Produção e aproveitamento do biogás   

Produção volumétrica de CH4 no biogás Nm3/d 20,5 

Potencial energético do biogás MJ/d 737 

Potencial de energia térmica  MJ/d 664 

Demanda de energia térmica para higienização do lodo  MJ/d 179 
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Parâmetros Unidades Resultado 

Remanescente de energia térmica para outros usos  MJ/d 485 

Uso de biogás para cocção 
N. Pessoas/d 288 

N. Famílias/d 72 

Quantidade de água que pode ser aquecida  m3 água/d 3 

Número equivalente de banhos quentes  
N. Banhos/d 116 

N. Famílias/d 29 

Produção e aproveitamento do lodo 

Produção total de lodo úmido m3/d 0,7 

Produção volumétrica de lodo úmido adensado e higienizado m3/mês 14,71 

Carga de nitrogênio no lodo  t/ano 0,4 

Área fertilizada via lodo  ha/ano 5 

Equivalente da área fertilizada em n° de campos futebol (área média de 
0,8 ha)  

- 7 

Produção e reúso do efluente tratado 

Carga de nitrogênio no efluente  t/ano 2,3 

Recomendação de utilização do nitrogênio como adubo kg/ha 80 

Quantidade de nitrogênio ureia - saco 50 kg kg/saco 23 

Área fertilizada via efluente  ha/ano 29 

Equivalente da área fertilizada em n° de campos futebol (área média de 
0,8 ha)  

- 37 

* Nota: Aproveitamento de lodo e efluente por aplicação agrícola, ex. cana-de-açúcar. 

Fonte: Autoras, 2020 

3.1 Produção e aproveitamento do biogás 

O aproveitamento energético do biogás foi estimado para três usos distintos: i) 

higienização do lodo a ser aplicado na agricultura; ii) cocção; e iii) aquecimento de água 

para banho. Como discutido anteriormente, existem outros possíveis usos para o biogás, 

como a geração de eletricidade e calor em plantas de cogeração ou sua injeção na rede 

de gás natural ou uso como combustível veicular. Porém, para municípios de pequeno 

porte, e levando em consideração características socioeconômicas e culturais, entende-

se como mais viáveis as opções que demandam simples tratamento do biogás para uma 

conversão mais direta, como nos casos supostos nesta nota técnica.  

O uso da energia térmica para higienizar o lodo é particularmente favorável para 

municípios com área rural agrícola, caso de grande parte dos municípios brasileiros de 

pequeno porte. A higienização térmica é      alcançada por meio de um tanque adensador 

e sanitizador. O lodo é aquecido a 70 graus Celsius (ºC) por 30 minutos. Posteriormente, 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
108 
 

pode ser encaminhado para unidades simples de desidratação (como leitos de secagem) 

ou utilizado nas áreas agrícolas a fertilizar. Segundo os resultados, o potencial de energia 

térmica do biogás gerado na ETE foi de 664 MJ/d. Considerando-se a demanda para 

higienização térmica do lodo, igual a 179 MJ/d (Figura 2), seriam usados apenas 27% 

do potencial de energia térmica. Assim, o restante da energia térmica (485 MJ/d) poderia 

ser aplicado a outros fins, como gás de cocção e aquecimento de água para banho.  

Ao utilizar a energia térmica remanescente para a cocção, 288 pessoas poderiam 

ser beneficiadas por dia (Figura 2). Para uma população equivalente de 2.000 habitantes, 

isso representa 14% em relação ao total. A aplicabilidade coletiva desse uso também 

pode ser realizada por meio de uma cozinha comunitária. O uso do biogás para cocção 

é importante devido à economia associada ao gasto de compra e entrega do gás de 

cozinha ou GLP. Além disso, há benefícios ambientais associados à redução de 

emissões de GEE no caso do uso do biogás. Um estudo      avaliando o uso do biogás 

para cocção em uma zona rural na Costa Rica observou uma economia de 26 USD/mês 

(JIMÉNEZ; ZAMBRANO, 2018).  

Outra possibilidade seria usar essa energia térmica remanescente para 

aquecimento de água para banho. Nesse caso, os resultados mostraram que a partir de 

485 MJ/d seria possível aquecer 3 m3 de água a 50 ºC por dia, o equivalente a 116 

banhos por dia (6% em relação ao total de habitantes) (Figura 2). O benefício associado 

a esse uso está na economia de eletricidade para aquecimento da água, já que os custos 

com a eletricidade comprometem grande parte do consumo familiar (~50%). Assim como 

o uso comunitário apresentado para a cocção, o aquecimento de água também pode ser 

aplicado a um banheiro de uso comum. 
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Figura 2 - Potencial de energia térmica gerada pelo biogás na ETE de pequeno porte e sua 
demanda para higienização do lodo (a), e uso do excedente produzido para cocção ou 

aquecimento de água para banho (b) 

   

Fonte: Autoras, 2020 
 

 

Por outro lado, se não for de interesse a higienização do lodo para uso agrícola, 

seria também possível o uso integral da energia térmica do biogás para cocção ou 

aquecimento de água. Nesse caso, poderiam ser beneficiadas 394 pessoas por dia, ao 

se considerar o uso para cocção, ou 159 pessoas por dia, ao se considerar o uso para 

aquecimento de água para banho, ou seja, o equivalente a 20% e 8% do total de 

habitantes do município (2.000 hab.), respectivamente. 

3.2 Produção e aproveitamento do lodo e do efluente 

No que se refere ao aproveitamento do lodo e efluente tratado, simulou-se a 

destinação de ambos para atividades agrícolas. Considerando a baixa geração de lodo 

e efluente, pode-se priorizar o uso desses subprodutos em cultivos mais nobres (a 

depender da qualidade do efluente tratado e da forma de aplicação do lodo), porém não 

destinados ao direto consumo humano. Os principais resultados são apresentados na 

Figura 3.  
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Figura 3 - Carga de nitrogênio proveniente do efluente e do lodo (a) e respectiva área 
passível de ser fertilizada (b) para uma ETE sustentável de pequeno porte 

 

  
Fonte: Autoras, 2020 

 

O potencial para aproveitamento de 2,7 tN/ano (efluente + lodo) seria suficiente 

para fertilização anual de um cultivo da ordem de 34 ha, área equivalente a 

aproximadamente 44 campos de futebol (área média de 0,8 ha). 

3.3 Questões ambientais e socioeconômicas 

O aproveitamento de subprodutos em uma ETE é extremamente benéfico, como 

descrito anteriormente. A geração de energia e suprimento de água e fertilizante para a 

atividade agrícola pode melhorar e reduzir os custos do sistema de tratamento e trazer 

avanços econômicos e sociais à comunidade local.  

Por exemplo, em relação à problemática ambiental, a recuperação de subprodutos 

pode evitar emissões de GEE. Ao comparar uma ETE como a descrita na Figura 1 com 

e sem o uso do biogás para cocção, observou-se uma não emissão de 1.100 quilogramas 

(kg) de CO2 por habitante por ano (kg CO2/hab/ano) devido à substituição do GLP. Esse 

impacto positivo é muito maior do que aquele estimado para o uso da energia térmica do 

biogás para aquecimento de água (3 kg CO2/hab/ano). Isso se deve às baixas emissões 

de GEE na produção de eletricidade por meio de usinas hidrelétricas. Porém, sabe-se 

que há outros importantes impactos ambientais nessa fonte de energia sobre a flora e 

fauna na área alagada e a comunidade moradora atingida pela construção de barragens, 

que tem seus direitos muitas vezes infringidos. O uso do lodo localmente, seja para a 

agricultura  ou  recuperação  de  áreas   degradadas, também impacta positivamente a 

não emissão de GEE, já que o lodo não necessitará ser transportado  a aterros sanitários.  
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Além da questão ambiental em relação às emissões de GEE evitadas, a 

recuperação de subprodutos também impactaria os custos econômicos se comparado à 

mesma ETE sem esse aproveitamento, por exemplo, pela eliminação dos custos 

associados à disposição final em aterros sanitários. Soma-se a isso o custo evitado com 

a compra de adubos nitrogenados por agricultores, em função do fornecimento do lodo 

higienizado e efluente tratado pela ETE sustentável, da ordem de R$17.500,00.  

Outro cenário seria o município não ter nenhum tipo de coleta e tratamento de 

esgoto disponível. Um estudo recente mostrou que mais de 7 milhões de brasileiros 

vivem em áreas rurais isoladas ou distantes do núcleo urbano, sem nenhuma 

infraestrutura de esgotamento sanitário (PASSOS et al., 2020). Essas comunidades 

seriam beneficiadas não somente em relação ao acesso a saneamento e qualidade de 

vida, mas ainda à recuperação dos nutrientes e da energia do esgoto doméstico. Essa 

iniciativa enquadra-se na concepção agroecológica, ao fazer circular a energia e matéria, 

em uma perspectiva mais ampliada e em inter-relação com a saúde, alimentação e 

abastecimento de água. Dessa forma, a partir do saneamento, a comunidade também 

se apropria do debate em torno da tecnologia social e sua autogestão, em um sentido 

de autonomia coletiva da produção social do espaço.  

Uma tecnologia social crítica envolve não apenas uma autonomia individual de 

pessoas, mas uma autonomia coletiva, fortalecendo a emancipação de relações sociais 

de dominação e a construção de relações sociais de cooperação (KAPP; CARDOSO, 

2013). Estudos sobre a produção coletiva do espaço da moradia propõem ainda uma 

substituição do termo participação por autonomia (ZERLOTINI DA SILVA, 2018). 

Segundo a autora, a autonomia e a autogestão potencializam a emancipação política de 

grupos sociais (ZERLOTINI DA SILVA, 2018). Assim, tecnologias sociais de tratamento 

de esgoto que envolvem um manejo coletivo podem impulsionar um desenvolvimento 

que traz renda local a partir do aproveitamento de subprodutos e uma maior qualidade 

de vida, um contexto no qual os moradores geram recursos e tomam decisões. Estas 

definições coletivas podem abranger uma maior responsabilidade de consumo e reúso 

da água, segurança alimentar e menor geração de resíduos, entre muitas outras 

questões.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aproveitamento de subprodutos em ETEs é uma prática de sustentabilidade que 

traz benefícios ambientais, sociais e econômicos. É importante que essa solução seja 

difundida em todos os níveis do setor do saneamento, dos titulares dos serviços ao 

público atendido. Só assim, reforçando a importância e mostrando as vantagens dessa 

prática, envolvendo a população para que se aproprie dessas soluções, a 

sustentabilidade e a universalização no esgotamento sanitário serão alcançadas.  
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O exercício da titularidade na prestação dos serviços de gestão e 
gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais em municípios de 

pequeno porte 
The exercise of ownership in the provision of special solid waste management 
services in small municipalities 
Liséte Celina Lange, Cynthia Fantoni Alves Ferreira e Luciana Alves Rodrigues 
Macedo 

 
RESUMO 
 
No Brasil, grande parte dos municípios de pequeno porte populacional apontam uma 
série de dificuldades acerca da implementação da gestão dos resíduos em âmbito local, 
além da ausência de clareza sobre as responsabilidades que envolvem o exercício da 
titularidade municipal na gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos Especiais 
(RSEs). Embora haja uma legislação, a Lei nº 11.445/2007(BRASIL, 2007b), atualizada 
pela Lei 14.026/2020 (BRASIL, 2020) que estabelece as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e define essas responsabilidades, o gestor municipal depara-se com 
uma realidade prática bem diferente, marcada pela escassez de recursos financeiros, 
desconhecimento técnico e legal, ausência de instrumentos para sua regulação. Neste 
contexto, o objetivo dessa Nota Técnica é discutir os desafios do exercício da titularidade 
dos serviços de manejo de RSEs nos pequenos municípios. Apresenta-se, como uma 
possível solução para o enfrentamento do exercício da titularidade, um exemplo de 
consórcio público para o manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) constituído por 
pequenos municípios visando à construção de um Plano Intermunicipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. Os baixos percentuais de coleta de RSEs, objeto da 
logística reversa, indicaram que de forma isolada os municípios de pequeno porte não 
são capazes de fazer a gestão e o gerenciamento adequado considerando o princípio 
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Evidencia-se, 
portanto, a importância dos consórcios públicos como instrumento para alcançar a 
gestão sustentável dos resíduos através dos ganhos de escala, otimização da logística 
e redução dos custos envolvidos. 

Palavras-chave: Consórcio, Resíduos Sólidos Especiais, Manejo de resíduos sólidos, 
Titularidade dos serviços públicos, Saneamento básico, Municípios de pequeno porte. 
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1. INTRODUÇÃO 

A participação das prefeituras municipais, especialmente dos municípios de 

pequeno porte populacional, na gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSUs) apresenta-se ainda muito desigual no Brasil. Há, muitas vezes, a ausência de 

infraestrutura para realizar adequadamente o gerenciamento desses resíduos, além de 

uma frágil estrutura pública e desinteresse do setor privado em compartilhar a 

responsabilidade por sua gestão e seu gerenciamento adequados. Ademais, percebe-se 

a falta de informação referente aos resíduos produzidos no território municipal como um 

todo e uma lacuna de ordem técnica, econômica e legal para estabelecer estratégias de 

gerenciamento. No país, essa questão é ainda mais relevante, tendo em vista a 

predominância de municípios de pequeno porte, com população máxima estimada em 

até 50.000 habitantes, que correspondem a 89% do total de municipalidades (IBGE, 

2010). 

Quando a questão específica envolve os Resíduos Sólidos Especiais (RSEs)– 

aqueles que, por seu “volume, peso, grau de periculosidade ou degradabilidade, ou por 

outras especificidades, exigem procedimentos especiais para seu gerenciamento, desde 

o momento da geração até sua destinação final, considerando os impactos negativos e 

os riscos à saúde e ao meio ambiente” (MINAS GERAIS, 2009), depara-se com enormes 

dificuldades, especificamente, quanto à titularidade municipal sobre esses serviços. 

Como exemplos desses resíduos, têm-se: Resíduos de Serviços de Saúde (RSSs), 

Resíduos da Construção Civil (RCCs), resíduos industriais, resíduos perigosos (Classe 

I, segundo ABNT 10.004/2004), e outros passíveis da logística reversa, segundo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2010 

(BRASIL, 2010a), e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010 (BRASIL, 

2010b),como pneus, óleos lubrificantes, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, 

resíduos eletroeletrônicos e embalagens de agrotóxicos. Ressalta-se que segundo a 

PNRS, a responsabilidade por esses resíduos é do gerador. A exemplo da logística 

reversa de pneus, em que a resolução estabelece que para cada unidade nova 

comercializada, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar destinação 

adequada a um pneu inservível. 

As cidades de grande porte – mais especificamente, as regiões metropolitanas – 

podem executar a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos RSE em 

caráter facultativo, estabelecendo critérios próprios e normalmente cobrando por esses 
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serviços. Um exemplo no estado de Minas Gerais é o Sistema Estadual de Manifesto de 

Transporte de Resíduos (MTR), sistema online que permite a rastreabilidade dos 

resíduos gerados e/ou destinados, por meio da emissão do manifesto de transporte de 

resíduos (MTR), documento em que são declarados o gerador, o transportador e o 

destinador dos resíduos e rejeitos movimentados no estado. Resíduos da Construção 

Civil, Resíduos do Serviço de Saúde e os resíduos sólidos gerados por pessoa jurídica 

submetidos ao sistema de logística reversa formalmente instituído também são sujeitos 

a MTR. Certamente, essa não é a realidade dos pequenos municípios brasileiros (pop. 

<50.000 hab.). Estes, que buscam potencializar ações para realizar as atividades mais 

básicas da limpeza urbana, como a coleta do resíduo domiciliar e sua disposição final, 

deparam-se com poucos recursos econômicos e técnicos para executar as tarefas que 

envolvem a gestão e o gerenciamento dos resíduos especiais, a começar no 

entendimento da responsabilidade e, por conseguinte, do exercício da titularidade dos 

serviços públicos desses resíduos tão diferenciados.  

Assim, esta nota técnica tem como objetivo discutir um importante problema 

vivenciado pelos pequenos municípios quanto ao exercício da titularidade e às 

responsabilidades que envolvem a gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Especiais. Apesar da existência da legislação no âmbito nacional, a PNRS, que define 

essas responsabilidades, o gestor municipal depara-se com uma realidade prática bem 

diferente, marcada pela escassez de recursos financeiros, desconhecimento técnico e 

legal, e finalmente total ausência de instrumentos regulatórios que auxiliem na definição 

de condições e parâmetros para a promoção da qualidade dos serviços prestados e o 

envolvimento dos geradores na responsabilidade compartilhada. 

2. A LEGISLAÇÃO E A TITULARIDADE DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE 

RESÍDUOS 

O objetivo básico do manejo dos resíduos sólidos é manter as comunidades 

limpas e promover a saúde pública e ambiental. As ações que envolvem esse manejo 

são as mais diversas e a esse conjunto de ações os gestores denominam de limpeza 

urbana. A Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007b) e Lei 14.026/2020 (BRASIL, 2020) que 

atualiza o marco legal do saneamento estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e define o serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos urbanos como “conjunto de atividades, constituídos pela disponibilização e 
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manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e 

mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos 

resíduos de limpeza urbana”. Segundo o capítulo III, seção I, artigo 26 da PNRS 

(BRASIL, 2010a), 

o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, 
observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta lei e seu regulamento. 

 

Especificamente no caso dos Resíduos Sólidos Especiais, estão sujeitos a 

elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos os geradores de resíduos 

de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, Resíduos de Serviços 

de Saúde, resíduos de mineração e Resíduos da Construção Civil (BRASIL, 2010a). 

Aqueles que necessitam de um tratamento diferenciado por razões diversas – tais como 

periculosidade, volume, obrigatoriedade legal – e que podem causar males à saúde 

humana e ao meio ambiente– também podem ser alvo de normativas específicas 

atendendo características e realidades de cada comunidade. Um exemplo está nos 

resíduos alvo da logística reversa, como citado anteriormente. 

Para os pequenos municípios, dúvidas surgem quanto ao exercício da titularidade 

dos serviços prestados para o manejo RSEs porque geralmente, no cotidiano, os 

geradores não são proativos na gestão de seus resíduos e tampouco transparentes 

quanto a dados técnicos como quantidade gerada, características e classificação. Além 

disso, como não há disposições normativas municipais, dificultam-se procedimentos de 

fiscalização, controle, divulgação de informações e mecanismos de cobrança.  

Uma definição importante apresentada pela PNRS refere-se à  responsabilidade 

compartilhada, que consta como: 

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 (BRASIL, 2010a, 
artigo 3o, inciso XVII). 
 

A Lei nº 12.305/2010 define os atores responsáveis (fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes) pela cadeia do ciclo de vida dos produtos e pela 

implementação da logística reversa. Eles são obrigados a estruturar e implementar 
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sistemas para o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

Sendo assim, se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos 

produtos e embalagens, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na 

forma previamente acordada entre as partes.  

Um exemplo é o do Instituto Jogue Limpo, associação de empresas fabricantes 

ou importadoras de óleo lubrificante que atua em vários estados como a entidade gestora 

responsável por realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante 

usadas e de óleo lubrificante usado ou contaminado. A responsabilidade legal da 

logística reversa é compartilhada por toda uma cadeia (consumidores, fabricantes e 

importadores). 

No caso específico dos geradores de RSSs e RCCs, estes são responsáveis pelo 

gerenciamento adequado de todos os resíduos que geram, cabendo aos órgãos 

públicos, dentro de suas competências, a gestão, regulamentação e fiscalização. A 

responsabilidade direta pelos RSSs e RCCs é dos geradores, pelo princípio da 

responsabilidade compartilhada, e estende-se ao poder público e às empresas de coleta, 

tratamento e disposição final (ANVISA, 2006). 

Com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e a 

destinação ambientalmente adequados dos RSSs, a RDC nº 306/2004 (ANVISA, 2004), 

em seu capítulo IV, define as competências dos geradores de RSS, cabendo destacar: 

• Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, 

obedecendo a critérios técnicos e legislação vigente; 

• Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal 

envolvido no gerenciamento de resíduos; 

• Requerer das empresas prestadoras de serviço todos os documentos requeridos 

pela legislação relacionada aos RSSs para execução dos trabalhos.  

Em seu art. 6º, a RDC nº 222/2018 (ANVISA, 2018), que regulamenta as Boas 

Práticas de gerenciamento dos RSSs, determina que, quando aplicável, os geradores 

deverão contemplar os procedimentos locais definidos pelo processo de logística reversa 

para os diversos RSSs. 
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Em caso de terceirização de alguma atividade, o gerador é corresponsável por 

quaisquer danos decorrentes da prestação destes serviços. Os dados dos 

estabelecimentos de saúde, que são os principais geradores de RSSs, estão disponíveis 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes). 

Para os geradores dos RCCs, segundo a Resolução Conama nº 307/2002 

(BRASIL, 2002b) e suas alterações – Conama 348/2004 (BRASIL, 2004), Conama 

431/2011 (BRASIL, 2011), Conama 448/2012 (BRASIL, 2012) e Conama 469/2015 

(BRASIL, 2015) –, deverão apresentar Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil à municipalidade obedecendo a todos os critérios técnicos 

estabelecidos pela referida resolução e as afins. 

3. OS RESÍDUOS ESPECIAIS COMUMENTE PRESENTES EM PEQUENOS 

MUNICÍPIOS – DEFINIÇÕES E NORMATIVAS 

Nos municípios de pequeno porte, tanto em sua área urbana quanto rural, pode-

se encontrar resíduos diversos, com expressiva variedade qualitativa e quantitativa. 

Assim, os gestores e geradores de resíduos especiais devem conhecê-los quanto a suas 

definições, classificação e normativas legais, conforme apresentado a seguir para os 

RSSs, RCCs e resíduos alvo da logística reversa. 

3.1. Resíduos de Serviços de Saúde (RSSs) 

A RDC  222/2018, em seu art. 2º (ANVISA, 2018), apresenta a definição dos RSSs 

como todos os resíduos resultantes de atividades de atenção à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para 

saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 

drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e 

pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in 

vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de 

piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins. 

O gerenciamento dos RSSs 

constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 
implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com 
o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar, aos resíduos 
gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção 
dos trabalhadores, a preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio 
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ambiente. Deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, 
dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no 
manejo de RSS (ANVISA, 2006). 

 

Para os Resíduos de Serviço de Saúde (RSSs), a conduta dos diferentes agentes 

da cadeia de responsabilidades é definida pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

da Anvisa nº 306/04 (ANVISA, 2004), pela Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) nº 358/05 (BRASIL, 2005b) e, mais recentemente, pela RDC nº 

222/2018 (ANVISA, 2018), que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde. Tais normativas refletem, portanto, um processo de 

mudança no modelo de trato nos RSSs, fundamentada na análise dos riscos envolvidos, 

em que a prevenção passa a ser eixo principal e o tratamento é visto como uma 

alternativa para dar destinação adequada aos resíduos com potencial de contaminação. 

Com isso, essas resoluções exigem que os resíduos recebam manejo específico, desde 

a sua geração até a disposição final, definindo competências e responsabilidades para 

tais procedimentos. 

Os municípios de pequeno porte não contam com a infraestrutura necessária para 

atender especialmente as etapas de tratamento e disposição final. No Brasil, em 2018, 

4.540 municípios prestaram serviços de coleta, tratamento e disposição final de 252.948 

toneladas (t) de RSSs, o equivalente a 1,2 kg/hab/ano. Entretanto, em 36,2% dos 

municípios esses resíduos foram destinados de forma inadequada, encaminhados e 

depositados sem nenhum tratamento prévio em lixões, aterros e valas sépticas. Em 

relação à destinação adequada, que ocorreu para 63,8% dos RSSs coletados, 40,2% 

foram destinados para incineração, 18,5% para autoclave e 5,1% para micro-ondas 

(ABRELPE, 2019). 

De acordo com a RDC 222/18 da Anvisa, os RSSs que não apresentam risco 

biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados para reciclagem, 

recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística 

reversa. Já aqueles rejeitos que apresentam tais riscos devem ser encaminhados para 

disposição final ambientalmente adequada em: aterro sanitário, aterro de resíduos 

perigosos classe I (para resíduos industriais e químicos perigosos) ou células especiais 

para RSSs (conforme a Resolução 358/2005 do Conama), e todos devem ter licença de 

operação emitida pelo órgão ambiental (ANVISA, 2018). 
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3.2. Resíduos alvos da logística reversa 

Para os resíduos especiais que são alvos da logística reversa, os municípios 

deverão planejar como estabelecer acordos com os diferentes setores da cadeia 

produtiva, sempre observando os resíduos mais relevantes em seu território. Nesse 

sentido, sem o acordo prévio e o conhecimento da realidade local, regional ou nacional, 

o planejamento de metas e ações poderá ser inadequado e, assim, os benefícios da 

gestão de resíduos sólidos não serão eficientes e/ou eficazes, e os prejuízos ambientais 

e socioeconômicos continuarão a representar um ônus à sociedade e ao ambiente. 

As embalagens de agrotóxicos possuem regulamentação desde 1989, contudo é 

o Decreto nº 4.074/2002 (BRASIL, 2002a) que regulamenta a Lei nº 7.802/89 (BRASIL, 

1989), que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, 

a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 

registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, e dá outras providências. Posteriormente, a Resolução Conama nº 

465/2014 (BRASIL, 2014) estabelece que cada participante do sistema de logística 

reversa de embalagens de agrotóxicos tem o seu papel bem definido dentro das 

responsabilidades compartilhadas. 

Os óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens possuem a Regulamentação 

Conama nº 9 de 1993 (BRASIL, 1993), revogada pela Resolução nº 362/2005 (BRASIL, 

2005c) e alterada pela Resolução nº 450/2012 (BRASIL, 2012b), que determina:  

todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter 
destinação final, de modo que não afete negativamente o meio ambiente e 
propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, na forma 
prevista nesta Resolução.  

 

A primeira regulamentação tratando da destinação das pilhas e baterias foi a 

Resolução Conama nº 257/1999 (BRASIL, 1999), que instituía a responsabilidade pela 

coleta e destinação final destas pilhas e baterias aos comerciantes e assistências 

técnicas. Dessa maneira, haveria a devolução aos fabricantes e importadores a fim de 

possibilitar a destinação adequada às pilhas e baterias após terem esgotado sua 

capacidade energética. Entretanto, tal resolução foi revogada pela nº 401/2008 (BRASIL, 

2008). Somente após a implementação da PNRS é que o setor responsável pelas pilhas 

e baterias realmente se organizou para a viabilidade “efetiva” da logística reversa delas. 
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O setor dos pneus – que já procurava dar a destinação correta do seu produto 

após consumo, com uma ênfase maior ainda após a promulgação da Lei nº 12.305/2010 

– procura viabilizar um sistema de retorno com responsabilidade dos fabricantes e 

importadores. Segundo a Resolução Conama nº 416/2009 (BRASIL, 2009), os 

fabricantes e importadores devem elaborar um plano para gerenciar a coleta, 

armazenamento e destinação final dos pneus inservíveis. 

As lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e as lâmpadas de luz 

mista constituem sério problema ao meio ambiente. Podem contaminar o solo e os 

recursos hídricos, o que vem comprovar a necessidade de uma rigorosa fiscalização 

sobre seu correto descarte de acordo com o acordo setorial assinado em novembro de 

2014.Todos os componentes das lâmpadas são reaproveitáveis: vidro, metal e os 

componentes químicos. Quando estes materiais são separados adequadamente e 

descontaminados, conforme determinado em legislação ambiental específica, eles 

podem ser reaproveitados. 

Os resíduos eletroeletrônicos estão recebendo uma atenção especial por 

conterem substâncias perigosas e por terem aumentado significativamente. São 

divididos em quatro grupos:  

 Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 

secadoras, condicionadores de ar;  

 Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de 

DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras;  

 Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de 

cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras;  

 Linha Verde: computadores desktop e laptop, acessórios de informática, tablets e 

telefones (ABDI, 2012). 

O Acordo Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos 

Eletroeletrônicos e seus Componentes foi assinado em outubro de 2019. 

Ao propor um modelo logístico, deve ser estimado como ocorrerá a participação 

da população e devem ser previstos canais de comunicação que estimulem essa 

participação contínua. Deve ser considerada, também, a criação de canais de acesso à 

informação sobre o sistema, além de facilidades de acesso às instalações físicas de 

recebimento dos produtos. 
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3.3. Resíduos da Construção Civil (RCCs) 

Comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha, os RCCs são 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, ou resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações e fiação elétrica. O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil disciplina o manuseio e disposição dos vários tipos de resíduos 

produzidos nos canteiros de obras. O plano atende pequenos, médios e grandes 

geradores e envolve toda a cadeia, incluindo transportadores e áreas de destino final 

(BRASIL, 2002b). 

4. O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS ESPECIAIS E A REALIDADE DOS 

PEQUENOS MUNICÍPIOS 

No Brasil, na maioria dos municípios de pequeno porte, não há locais para o 

descarte dos resíduos especiais, e os estabelecimentos comerciais e assistências 

técnicas operam de maneira diferenciada entre si. Ademais, o poder público não tem 

conhecimento de como orientar os munícipes quanto à destinação correta desses 

resíduos. Observa-se, portanto, o não entendimento e a não aplicação do princípio da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos – e, portanto, da 

legislação –, o que dificulta os procedimentos e a fiscalização. Desta forma, têm sido 

atribuídas ao poder público as responsabilidades dos agentes da cadeia produtiva 

(indústrias, importadores, distribuidores e comerciantes) e dos consumidores referentes 

ao gerenciamento adequado dos resíduos. 

O incorreto gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSSs) expõe 

significantes riscos a pacientes, aos trabalhadores da saúde, à comunidade e ao meio 

ambiente. O que se observa é a ausência e até o inadequado treinamento para o 

gerenciamento de resíduos, assim como para o tratamento e disposição final dos RSSs, 

além da indefinição sobre quem é o responsável pelo gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde. 

No que diz respeito aos Resíduos da Construção Civil (RCCs), a maior parte é 

depositada inadequadamente em bota-foras clandestinos, nas margens de rios e 
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córregos ou em terrenos baldios, provocando o entupimento e o assoreamento de cursos 

d’água. 

Este cenário representa a fragilidade diante dos modelos tradicionalmente 

adotados pelas prefeituras e dificuldades de sustentabilidade financeira, associada à 

ausência da incapacidade técnica e operacional, de grande parte dos municípios 

brasileiros, principalmente os de pequeno porte (até 50.000 habitantes) para a solução 

dos problemas relacionados aos resíduos sólidos. Deste modo, a organização dos 

municípios por meio de consórcios públicos visando à construção de Planos 

Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos possibilita o planejamento em 

conjunto e de forma integrada através da pré-seleção das alternativas mais viáveis e 

com o estabelecimento de diretrizes para todas as fases da gestão dos resíduos desde 

a geração até a disposição final. Ressalta-se que a adesão dos municípios aos 

consórcios ocorre de maneira voluntária e não por imposição da legislação. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (SINIR, 2018), o Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área 

de resíduos sólidos por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 

11.107/2005 (BRASIL, 2005a), visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos 

municípios. De acordo com o Decreto nº 6.017 de 2007 (BRASIL, 2007a), que a 

regulamenta, o consórcio público tem como definição:  

pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, para 
estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetos 
de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade 
jurídica de direito privado sem fins econômicos. 

 

É uma forma de induzir a formação de consórcios públicos que congreguem 

diversos municípios para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com 

tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos 

capacitados, potencializando os investimentos realizados, e profissionalizando a gestão. 

Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais estarão 

dispensados da elaboração dos seus Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. Neste caso, o plano intermunicipal deve observar o conteúdo mínimo 

previsto no art. 19 da Lei nº 12.305/2010. 

No país, o fortalecimento dos consórcios intermunicipais para a gestão dos 

resíduos também é um dos objetivos da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental do 

Ministério do Meio Ambiente de 2019, que estabelece o ano de 2020 como prazo para 
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sua implementação (BRASIL, 2019). Constata-se um incremento na quantidade de 

municípios que passaram a se integrar a consórcios, de 2.073 para 2.174 em relação 

aos anos de 2017 e 2018, representando o total de 168 e 199 consórcios, 

respectivamente. A maior parte desses consórcios foi constituída objetivando a 

disposição final em aterros sanitários e a elaboração de Planos de Gestão, Planos de 

Saneamento e Planos de Recuperação de Áreas degradadas (SNIS, 2018). Contudo, 

apesar dos avanços na organização dos consórcios públicos de resíduos sólidos, 

existem desafios para que esses sejam um instrumento efetivo de política pública que 

atenda os princípios do marco regulatório nacional (BRITTO et al., 2016). 

Segundo a Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana: Resíduos Sólidos, 

apenas 12,4% dos consórcios instituídos no Brasil com atuação em resíduos sólidos e 

saneamento básico elaboraram seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2019). Esses dados demonstram a dificuldade dos municípios em elaborarem 

até mesmo os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

A intensidade da crise sanitária e econômica ocasionada pela pandemia da Covid-

19 exigirá, de forma muito evidente, a defesa da reconstrução de novas relações em 

bases solidárias, para superação progressiva das desigualdades com a preocupação 

com o coletivo e repensando toda a forma de gestão dos resíduos sólidos, tanto nas 

regiões metropolitanas como nos municípios de pequeno porte. 

5. EXEMPLO DE CONSÓRCIO PÚBICO PARA A SOLUÇÃO DO MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS EM PEQUENOS MUNICÍPIOS 

A elaboração dos Planos Intermunicipais pode garantir o planejamento integrado 

de manejo de resíduos sólidos, sobretudo para os municípios de pequeno e médio porte 

que optarem por soluções consorciadas. Os atuais modelos de gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSUs) adotados pelos municípios, principalmente os de pequeno 

porte, com sua atuação de forma individualizada, têm apresentado dificuldades para 

promover o adequado gerenciamento dos resíduos. 

Em tempos de pandemia, ressalta-se ainda mais a importância dos consórcios 

públicos operadores de ações regionais para garantir a estabilidade e perpetuação da 

gestão técnica de novos processos, bem como a qualificação da gestão pública. Mostra-

se essencial a construção de uma capacidade gestora, que só pode ocorrer se atingida 

uma escala operacional adequada e com a valorização dos resíduos (PINTO, 2020). 
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Um exemplo é oferecido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Regional do Vale do Rio Grande (Convale-MG). Associação pública com múltiplas 

finalidades, constituída por um município de médio porte e doze municípios de pequeno 

porte, ela conta com seu Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

em fase final de publicação. Apesar de a maioria dos municípios apresentar seus 

PMGRSs individuais, optou-se pelo Plano Intermunicipal baseado na realidade local e 

regional dos municípios, envolvidos com a gestão integrada e compartilhada dos 

resíduos sólidos, a logística reversa e responsabilidade compartilhada. 

O Convale-MG foi um dos cinco projetos pilotos escolhidos para contratação de 

serviços técnicos especializados necessários a estruturação de projetos de concessão 

na área de manejo de resíduos sólidos. O CONVALE junto com a Caixa Econômica com 

recursos do FEP (Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP) e o 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) participa do projeto de elaboração de 

estudos (ABAR, 2020). 

As informações sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos especiais nos 

municípios integrantes do Convale, apresentadas a seguir, foram obtidas no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e são referentes ao ano de 2018. 

Para o município de Veríssimo, foram considerados os dados de 2017, devido à 

indisponibilidade destas informações para aquele ano. 

Observa-se na Tabela 1 que apenas Uberaba, sede do consórcio, é considerada 

município de médio porte, sendo os demais classificados como de pequeno porte nas 

seguintes faixas populacionais: população inferior a 5.000 habitantes (três municípios), 

5.000 a 10.000 (três municípios), 10.000 a 20.000 (quatro municípios) e 20.000 a 50.000 

(dois municípios). Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH), 

em 77% dos municípios foi classificado como “Alto” (0,700 a 0,799) e em 23% como 

“Médio” (0,600 a 0,699). Com exceção de Conceição dos Alagoas, os municípios 

integrantes do consórcio apresentaram PIB per capita superior à média nacional em 

2017, de R$ 31.833,50. 
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Tabela 1 - Características dos municípios integrantes do Convale. 
 

Municípios 
População 

estimada (2018) 
 

PIB per 
capita 
(R$) 

(2017) 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 

(2010) 

Água Comprida 1.999 64.364,49 0,675 

Campo Florido 8.151 64.124,05 0,706 

Comendador Gomes 3.111 35.481,55 0,697 

Conceição dos Alagoas 27.893 31.472,94 0,712 

Conquista 6.939 62.876,41 0,729 

Delta 10.533 34.947,10 0,639 

Nova Ponte 15.545 51.809,94 0,701 

Pirajuba 6.199 53.366,90 0,723 

Planura 12.133 41.414,12 0,712 

Sacramento 26.185 59.030,98 0,732 

Santa Juliana 14.003 47.871,43 0,706 

Uberaba 333.783 40.066,32 0,772 

Veríssimo 3.999 32.722,61 0,667 

 
Fonte: IBGE (2018) 

 

Na Figura 1, nota-se que em relação aos Planos de Saneamento, dos 13 

municípios que se integram ao consórcio, 85% elaboraram seus Planos Municipais de 

Saneamento (PMSB), que abrangem os serviços de manejo de resíduos sólidos. Com 

relação aos Planos Municipais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRSs), 69% 

apresentam seu Plano e mesmo assim optaram por fazer parte do Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, evidenciando a iniciativa na busca de 

soluções compartilhadas para a questão. Em 69% dos municípios há cobrança da taxa 

de resíduos por meio do boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Contudo, 

o valor arrecadado é insuficiente para cobrir os gastos com o manejo dos resíduos. 

Apenas três municípios, o correspondente a 23%, cobram pela prestação dos serviços 

de manejo de resíduos especiais. 
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Figura 1 - Planos de Gestão e cobrança pelos serviços de manejo de RSU e RSE nos 
municípios consorciados 

 
Fonte: SNIS (2017 e 2018) 

 
Na Figura 2 encontram-se as informações referentes à coleta diferenciada dos 

RSE dos municípios consorciados. Observa-se que, embora em 69% dos municípios a 

prefeitura ou a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) execute a coleta de RCCs, 

em nenhum destes é realizada a cobrança desse serviço. Em 38% dos municípios a 

coleta é realizada por agentes autônomos, e em 46%, por empresas especializadas. 

Logo, constata-se a ausência da definição de responsabilidade pelo manejo dos RCCs, 

ressaltando a importância de os municípios apresentarem seus PGRCCs, assim como 

de solucionarem o problema de forma compartilhada. 

Para o RSS, existe a coleta diferenciada em todos os municípios executada pela 

prefeitura, pelo próprio gerador ou por empresas contratadas. Neste caso, também se 

constata a indefinição sobre quem é o responsável pelo gerenciamento dos resíduos. 

Em 77% dos municípios consorciados, os RSSs são enviados para outros municípios 

para destinação final ambientalmente adequada. 

Em relação aos demais resíduos especiais (pneus velhos, pilhas e baterias e 

lâmpadas fluorescentes) cujas informações foram disponibilizadas no SNIS, 54% dos 

municípios não responderam se executam a coleta diferenciada.  Apenas três municípios 

– Conceição dos Alagoas, Ponte Nova e Santa Juliana –, que correspondem a 23%, 

responderam que executam a coleta diferenciada realizada pelo próprio agente público 

sem a participação de empresas contratadas ou outros agentes. A coleta diferenciada 

de pneus usados é realizada nestes municípios. A coleta de pilhas e baterias, assim 

como a de lâmpadas fluorescentes, também são realizadas neles, exceto em Nova Ponte 

– ambas estão presentes, portanto, em 15% dos municípios. Por outro lado, a coleta 
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diferenciada de Resíduos Eletroeletrônicos (REEs) é realizada em Uberlândia através de 

agentes que não os citados, e, dessa forma, ocorre em 8% dos municípios consorciados. 

Figura 2 - Percentual de municípios com coleta diferenciada de Resíduos Sólidos Especiais 

 
 

Fonte: SNIS (2017 e 2018) 
 

 

Ressalta-se, portanto, a fragilidade em que se encontram esses municípios. 

Contam com poucos recursos econômicos, assim como um entendimento limitado 

acerca da responsabilidade, e por conseguinte uma dificuldade de atribuir a titularidade, 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo desses resíduos tão diferenciados. 

Logo, evidencia-se a importância do consorciamento e da elaboração de Planos 

Intermunicipais de Gestão de Resíduos para auxiliar na elaboração das formas (como 

fazer) e no estabelecimento dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa. De fato, a adoção de um modelo de gestão consorciada 

possibilitará a definição das ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos para cada agente da cadeia produtiva, bem como da legislação 

pela qual cada município se responsabilizará. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os municípios de pequeno porte têm apresentado estrutura fragilizada diante dos 

modelos tradicionalmente adotados para a gestão dos RSUs, e como, usualmente, não 

há disposições normativas municipais, deparam-se com desafios para o entendimento 

da responsabilidade e, por conseguinte, da titularidade dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo desses resíduos especiais. 
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Os consórcios intermunicipais têm se mostrado uma alternativa na gestão dos 

RSUs, principalmente os de municípios de pequeno porte, com população inferior a 

50.000 habitantes. Esses têm buscado soluções tanto para o tratamento e disposição 

final quanto para o ganho de escala, otimização dos recursos e minimização de impactos 

ambientais. Nesse caso, o exemplo apresentou um consórcio que optou pela elaboração 

do Plano Intermunicipal baseado na realidade local e regional dos municípios envolvidos 

com a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos. Ressalta-se que o 

consorciamento pode ser inviável em algumas situações por questões logísticas como 

longas distâncias e dificuldades de acesso. Para tais contextos, alternativas de 

destinação devem ser estudadas para cada tipologia de resíduo.  

No que se refere aos resíduos especiais observa-se que em 69% dos municípios 

a prefeitura ou a SLU excuta a coleta de RCCs, constatando-se a ausência da definição 

de responsabilidade pelo manejo destes, o que sobrecarrega os sistemas municipais de 

limpeza urbana. Ressalta-se, em função disso, a importância de os municípios 

apresentarem seus PGRCCs e de solucionarem o problema de forma compartilhada. 

Para os RSSs também se constata a indefinição sobre quem é o responsável pelo 

gerenciamento. Em relação aos demais resíduos especiais, cujas informações foram 

disponibilizadas no SNIS, 54% dos municípios não responderam se executam a coleta 

diferenciada desses resíduos. Portanto, evidencia-se a necessidade da elaboração de 

Planos Intermunicipais de Gestão de Resíduos, e normas municipais com sistemas 

compartilhados, com ações relativas à responsabilidade compartilhada pela gestão e 

gerenciamento adequado deles. 

Os baixos percentuais de coleta dos RSEs, objeto da logística reversa, como 

pneus usados, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e REEs, indicam que de forma 

isolada os pequenos municípios não são capazes de fazer a gestão e o gerenciamento 

adequado considerando o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos. Assim, os consórcios públicos despontam como solução para a gestão e 

o gerenciamento nos pequenos municípios, tendo em vista os ganhos de escala, a 

otimização da logística e a redução dos custos envolvidos. 
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Soluções baseadas na natureza para o manejo das águas pluviais: 

nova terminologia para soluções conhecidas, ou oportunidade para 
uma urbanização mais sustentável? 

Nature-based solutions for stormwater management: new terminology for known 
solutions, or an opportunity for more sustainable urbanization? 
Talita Fernanda das Graças Silva e Priscilla Macedo Moura 

 
RESUMO 
 

Nas últimas décadas, surgiram diversas abordagens, com terminologias distintas, que 
se propuseram a lidar com a drenagem urbana a partir de uma visão mais holística, com 
caráter sustentável e atendendo múltiplos objetivos. As soluções baseadas na natureza 
(SBNs) têm ganhado destaque no cenário nacional e internacional, inserindo-se como 
uma alternativa para o manejo das águas pluviais, o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável e a proteção da biodiversidade. Essas ações inspiradas, apoiadas ou 
copiadas da natureza têm sido consideradas entre as medidas voltadas à mitigação de 
impactos das mudanças climáticas e ao aumento da resiliência urbana. Este texto discute 
a inserção das SBNs no contexto do manejo das águas pluviais nos municípios 
brasileiros. Estratégias de implantação e oportunidades para sua aplicação são 
apresentadas. As SBNs devem ser vistas como um investimento que fornece benefícios 
econômicos, ambientais e sociais perenes, com destaque para a melhoria da qualidade 
de vida e do bem-estar social. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o saneamento básico compreende quatro componentes: os serviços de 

abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais (BRASIL, 2007). Essas quatro 

componentes estão conectadas entre si, apresentando diversas interfaces e relações de 

interdependência, conforme amplamente reportado na literatura (por exemplo, 

CONCEIÇÃO et al., 2014; TUCCI, 2005; WOLFF et al., 2016). No presente estudo, dá-

se enfoque ao manejo das águas pluviais, que, no contexto do saneamento básico 

brasileiro, pode ser definido como planejamento, administração e execução de ações 

estruturais e estruturantes, visando eliminar ou reduzir os efeitos negativos provocados 

pelas águas pluviais, assim como potencializar benefícios associados a esse recurso 

(SILVA; MOURA; FARIA, in prep.). 

Historicamente, em nosso país e em várias cidades no mundo, o manejo das 

águas pluviais tem sido baseado na abordagem higienista, que preconiza o escoamento 

dessas águas rapidamente para jusante, de preferência por via subterrânea e por 

gravidade (BAPTISTA et al., 2011). Tal abordagem tem resultado sistematicamente na 

canalização, retificação e cobertura de rios e córregos, com progressivo 

desaparecimento dos cursos d'água da paisagem urbana (BAPTISTA et al., 2011; 

MIGUEZ et al., 2016; SOUZA et al., 2012). A rápida transferência para jusante das águas 

pluviais, associada ao aumento do volume de escoamento causado pela 

impermeabilização, passou a ocasionar inundações mais frequentes nas cidades. Além 

disso, o aumento da poluição de origem pontual e difusa, tanto em ambientes urbanos 

quanto em áreas predominantemente rurais, vem contaminando os corpos d’água, 

prejudicando suas funções e limitando cada vez mais os usos da água. 

A partir da década de 1970, soluções alternativas à abordagem higienista para a 

drenagem urbana passaram a ser consideradas, em um primeiro momento no meio 

acadêmico e, posteriormente, entre gestores e demais atores envolvidos no manejo das 

águas pluviais. Abordagens de caráter mais holístico, com múltiplos objetivos e visando 

o planejamento, operação e manutenção de sistemas de drenagem mais sustentáveis 

têm sido desenvolvidas e adotadas em todo o mundo. Desenvolvimento urbano de baixo 

impacto (tradução livre de low impact development), planejamento urbano sensível à 

água (tradução livre de water sensitive urban design), técnicas compensatórias, sistemas 

de drenagem urbana sustentáveis (tradução livre de sustainable urban drainage 
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systems) e infraestrutura verde-azul (tradução livre de blue green infrastructure) são 

exemplos de diferentes terminologias para abordagens que se assemelham, em maior 

ou menor grau, aos conceitos, técnicas, abrangência e foco preconizados. 

Essa variedade de terminologias para o manejo sustentável das águas pluviais 

reflete, por um lado, experiências e conhecimentos adquiridos a partir da aplicação, em 

contexto local ou regional, de uma dada abordagem. Por outro lado, essa mesma 

variedade demonstra o caráter multidisciplinar do manejo das águas pluviais, que 

envolve profissionais da engenharia civil e ambiental, arquitetos e urbanistas, geógrafos, 

ecólogos e cientistas sociais (FLETCHER et al., 2015). 

É nesse contexto que, nos últimos anos, tem se estabelecido mais um conceito 

que não só engloba o manejo sustentável das águas pluviais, mas também inclui o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável e a proteção da biodiversidade e dos 

recursos naturais, em uma perspectiva de adaptação e resiliência a mudanças 

ambientais diversas, principalmente em relação às mudanças climáticas. Trata-se das 

soluções baseadas na natureza (SBNs), que aproveitam características e processos 

complexos existentes na natureza para, por exemplo, reduzir o risco de desastre, 

promover formas sustentáveis de urbanização, melhorar o bem-estar humano e a 

qualidade de vida (EU, 2015; HERZOG; ROZADO, 2019). Esse conceito, até pouco 

tempo desconhecido, ganhou destaque na Europa e no mundo ao ser incluído no escopo 

do programa de pesquisa e inovação europeu Horizon 2020 (NESSHÖVER et al., 2017). 

Diante da crescente utilização do termo por parte de acadêmicos, tomadores de 

decisão e gestores, formuladores de políticas públicas e agências de financiamento 

nacionais e internacionais, a presente nota técnica discute as soluções baseadas na 

natureza a partir do contexto do manejo sustentável das águas pluviais e apresenta 

estratégias e oportunidades para sua aplicação por municípios brasileiros.      

2. O QUE SÃO SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA? 

Soluções baseadas na natureza (SBNs) são ações inspiradas, apoiadas ou 

copiadas da natureza que evidenciam seu papel como provedora de soluções que 

possam mitigar impactos de mudanças climáticas e mudanças no uso do solo, restaurar 

ecossistemas degradados, melhorar a gestão do risco e a resiliência a alterações 

ambientais diversas, ao mesmo tempo que propiciam uma melhoria da qualidade de vida 

da população (EU, 2015). As SBNs podem ser implantadas tanto em áreas urbanas 
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como rurais, embora grande parte dos trabalhos desenvolvidos até o momento tenha 

como foco sua aplicação nas cidades. Sua escala de aplicação vai do nível da edificação 

ou terreno até o nível da cidade e da bacia hidrográfica. Para serem efetivas, essas 

soluções devem ser adaptadas às condições locais e contar com participação e 

engajamento social em seu processo de concepção, implantação e operação (EU, 2015; 

HERZOG; ROZADO, 2019). 

Telhados e fachadas verdes, pomares e hortas em terraço, jardins e 

aproveitamento de águas pluviais são exemplos de soluções baseadas na natureza na 

escala do terreno, ao passo que pavimentos permeáveis, renaturalização de áreas 

abandonadas, parques e florestas urbanos são exemplos de soluções baseadas na 

natureza aplicadas à escala da cidade. Essas estratégias aplicadas em conjunto têm 

potencial para minimizar, por exemplo, o efeito de ilhas de calor, reduzir o escoamento 

superficial, criar habitat, ampliar as possibilidades de lazer da população e até mesmo 

criar oportunidades de emprego. 

Também estão incluídos, entre as soluções baseadas na natureza, os jardins de 

chuva, as valetas para biorretenção, as trincheiras e poços de infiltração, os corredores 

ecológicos, os parques lineares, ações de reflorestamento, arborização de vias, proteção 

e recuperação de nascentes, áreas de recarga de aquífero e ecossistemas litorâneos 

(mangue, restinga), renaturalização de rios e córregos, recuperação da qualidade da 

água de lagos e reservatórios, as trilhas ecológicas para ciclismo, a criação de viveiros 

para produção e distribuição de mudas, as hortas e jardins comunitários, os 

biodigestores, os jardins filtrantes e lagoas de estabilização para tratamento de 

(pequenos volumes) de águas residuais e a compostagem de resíduos orgânicos. Essa 

é uma enumeração não exaustiva, de caráter apenas ilustrativo, de soluções baseadas 

na natureza.  

As soluções baseadas na natureza de fato compreendem uma conceitualização 

bastante ampla e uma variedade de benefícios potenciais, relacionados ao manejo das 

águas pluviais, ao planejamento e ordenamento territorial, à gestão do risco de 

desastres, à proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, ao engajamento e 

participação social, ao desenvolvimento econômico e social sustentável e à adaptação a 

extremos climáticos. Herzog e Rozado (2019) fizeram uma coletânea de estudos de caso 

com aplicação de soluções baseadas na natureza no Brasil e na Europa. Os estudos de 

caso nacionais almejavam muitos dos benefícios listados no Quadro 1 e apresentaram 
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exemplos de aplicação das SBNs em Benevides (PA), Brasília (DF), Cabo Frio (RJ), 

Campinas (SP), Curitiba (PR), Niterói (RJ), Petrópolis (RJ), Recife (PE), Rio de Janeiro 

(RJ) e São Paulo (SP). Ainda no âmbito nacional, merece destaque o Programa Nacional 

de Saneamento Rural, que preconiza a utilização de jardins de chuva (ou jardins 

filtrantes) como solução para o manejo das águas pluviais em domicílios situados em 

áreas rurais (FUNASA, 2019). 

 

Quadro 1 - Diagrama representativo das diferentes áreas que podem ser beneficiadas por 
meio da adoção de soluções baseadas na natureza 

 

 
Fonte: Autoras, 2020 

 

 



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
140 
 

De acordo com alguns autores, no entanto, esse conceito tão abrangente pode 

parecer vago e carente não só de uma definição mais precisa, mas também de um 

delineamento de suas interfaces e sobreposições com outros conceitos já estabelecidos, 

como os serviços ecossistêmicos e a infraestrutura verde-azul (ALBERT et al., 2017; 

DORST et al., 2019; NESSHÖVER et al., 2017). Tal carência pode ser um obstáculo à 

disseminação e implementação das soluções baseadas na natureza por parte de 

gestores e demais atores envolvidos. Por esse motivo, trabalhos recentes têm buscado 

esclarecer e delimitar melhor as soluções baseadas na natureza. 

Dorst et al. (2019) consideram que as SBNs devem tratar simultaneamente de 

problemas de ordem social, ambiental e econômica, apresentando um caráter 

multifuncional e contribuindo para promoção da sustentabilidade. Albert et al. (2017) 

também consideram que o termo “soluções baseadas na natureza” deve ser empregado 

para se referir às soluções que proporcionam simultaneamente benefícios econômicos, 

ambientais, sociais e que possam ser implementadas gradualmente, possibilitando sua 

avaliação cuidadosa e eventuais ajustes nas estratégias adotadas. Os autores também 

consideram que soluções baseadas na natureza devem ser entendidas como um termo 

com caráter transdisciplinar, que agrega ideias e abordagens já apresentadas a 

conceitos existentes, como infraestrutura verde-azul, capital natural, funções da 

paisagem e serviços ecossistêmicos.  

3. SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA E O MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS: 

MAIS DO MESMO? 

Analisando-se as SBNs reportadas na literatura científica e técnica, muitas já 

mencionadas neste texto, conclui-se que, na maioria dos casos, elas não são soluções 

inovadoras que nunca foram aplicadas. Essa conclusão é especialmente válida no 

âmbito do manejo sustentável das águas pluviais, que, há várias décadas, investiga a 

aplicação das técnicas compensatórias em drenagem urbana, como os telhados verdes, 

os jardins de chuva e os pavimentos permeáveis (BAPTISTA et al., 2011). O leitor poderá 

então indagar, com legitimidade: o termo “soluções baseadas na natureza” não é apenas 

um novo (e mais interessante) nome para soluções que já são aplicadas há muito tempo? 

De fato, o termo infraestrutura verde-azul, amplamente empregado nos últimos 

anos no contexto do manejo das águas pluviais e da gestão dos recursos hídricos, possui 

muitas semelhanças com as SBNs. As infraestruturas verde-azuis (IVAs) – ou apenas 
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infraestruturas verdes – constituem uma rede multifuncional de espaços naturais ou 

construídos interconectados, que é estrategicamente planejada e operada para 

promover não só o manejo das águas pluviais, como também a atenuação de cheias e 

inundações, a melhoria da qualidade da água, a gestão da qualidade do ar, a adaptação 

às mudanças climáticas, o bem-estar e a saúde humana, entre outros objetivos 

ambientais e relacionados à busca pela sustentabilidade nos sistemas antropizados (CE, 

2013; DEMUZERE et al., 2014; FLETCHER et al., 2015). Ao contrário da infraestrutura 

construída (infraestrutura cinza), que tem como única finalidade a drenagem das águas 

pluviais, as IVAs possuem múltiplas funções. Elas podem ou não complementar a 

infraestrutura cinza e têm como princípios valorizar e proteger os processos naturais e 

se integrar ao ordenamento e desenvolvimento do território (CE, 2013). Fazem parte das 

infraestruturas verde-azuis as conhecidas técnicas compensatórias em drenagem 

urbana e também as terras agrícolas, os corredores verdes, os parques urbanos, as 

reservas florestais, wetlands, rios, lagos, reservatórios e outros ecossistemas aquáticos. 

A infraestrutura verde-azul é uma abordagem muito similar às soluções baseadas 

na natureza e, na maioria dos casos, ambos os termos podem ser utilizados como 

sinônimos, ainda que, segundo Dorst et al. (2019), as SBNs, ao contrário das IVAs, não 

precisam ser necessariamente interconectadas. Nesshöver et al. (2017) esclarecem 

ainda que as SBNs são explicitamente consideradas como alternativas à adoção de 

infraestrutura cinza, que requer grande investimento material e energético para sua 

construção. Além disso, o termo “soluções” confere às SBNs um escopo mais amplo, 

que extrapola o termo “infraestrutura”. 

“Serviços ecossistêmicos” é outro termo amplamente utilizado na gestão 

ambiental e na gestão dos recursos hídricos. Os serviços ecossistêmicos são benefícios, 

diretos ou indiretos, que podem ser obtidos a partir dos ecossistemas, gerando bem-

estar humano (FISHER; TURNER, 2008). Trata-se de um conceito de caráter 

antropocêntrico, usualmente aplicado em áreas rurais ou não antropizadas e que mais 

recentemente vem sendo usado também no contexto urbano (ELMQVIST et al., 2015; 

HANSEN; PAULEIT, 2014; MASNAVI; DABIRI, 2016). Ecossistemas adequadamente 

geridos fornecem serviços vitais, como estabilização climática, abastecimento de água 

potável, amortecimento de cheias, polinização de culturas, oportunidades de lazer e 

recreação (TURNER; DAILY, 2008). O conceito de serviços ecossistêmicos pode ser 

muito bem integrado às soluções baseadas na natureza, na medida em que pode 
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contribuir para a tomada de decisão nas fases de concepção e avaliação das soluções 

que serão adotadas (NESSHÖVER et al., 2017). 

O caráter inovador das soluções baseadas na natureza não reside nas soluções 

apresentadas, mas sim na abrangência da abordagem, no destaque dado ao papel da 

natureza e na possibilidade de usar soluções, em sua maioria, já amplamente 

conhecidas e aplicadas para enfrentar tanto desafios históricos, quanto desafios 

contemporâneos – em particular, a necessidade de adaptar e tornar os sistemas e 

infraestruturas urbanos mais resilientes às mudanças climáticas e às mudanças do uso 

do solo. Ao contrário da maioria das abordagens até então aplicadas no âmbito do 

manejo das águas pluviais, os benefícios sociais e ambientais promovidos pelas SBNs 

são tão importantes quanto os benefícios técnicos e econômicos oferecidos por uma 

dada alternativa. Com as SBNs, os benefícios sociais, ambientais e ecológicos passam 

a ser considerados como um critério de escolha na tomada de decisão e não apenas um 

bônus, fazendo com que essa abordagem atinja uma dimensão social, política e 

econômica muito mais ampla do que as abordagens que a precederam.  

4. ESTRATÉGIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SBN NOS MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS 

Para que as soluções baseadas na natureza sejam realmente implantadas, é 

necessário haver um ambiente favorável, tanto do ponto de vista institucional, de 

governança e legislativo, quanto social e econômico. As SBNs podem ser usadas para 

a criação de novos ecossistemas, com intervenções que transformam as áreas onde são 

implantadas, mas podem também consistir em ações para manutenção da 

sustentabilidade e garantia das funções de ecossistemas existentes, ou ainda, ações de 

proteção de ecossistemas naturais, inalterados ou pouco alterados. No território 

municipal, áreas com essas três vocações coexistem, apesar das áreas menos alteradas 

estarem progressivamente mais presentes em locais mais distantes das áreas 

urbanizadas (SARABI et al., 2019). 

Uma possível estratégia para o uso de SBNs em nível municipal consiste, em um 

primeiro momento, em identificar locais onde há possibilidade e vocação para essas 

soluções, visando à proteção de ecossistemas existentes. Nesse caso, o investimento é 

relativamente baixo, não sendo necessárias grandes intervenções. Em um segundo 

momento, identificam-se áreas e projetos onde seja possível estabelecer novos 
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ecossistemas. Em áreas de expansão urbana, por exemplo, cursos d’água, nascentes e 

áreas verdes em bom estado ecológico devem ser preservados e o uso de SBNs deve 

preponderar sobre o de soluções convencionais, sobretudo para implantação de 

infraestrutura.  

O planejamento das ações das administrações municipais visando ao emprego 

das SBNs deve ocorrer em escalas espaciais e temporais complementares. Em 

microescala, ou seja, na escala de uma pequena estrutura, deve-se inicialmente 

identificar locais com problemas a resolver em curto prazo e onde o uso de SBNs possa 

ser vislumbrado como uma oportunidade para a resolução desse problema, seja ele de 

infraestrutura, ambiental ou social. Essas intervenções podem ser para a criação ou 

reabilitação de um espaço público, como uma praça ou um canteiro central de avenida. 

Uma pequena intervenção desse tipo pode ser planejada, projetada e implantada em 

escala temporal relativamente curta, em geral, de alguns meses. Em complemento às 

ações visando à resolução de um problema, podem também ser identificados locais onde 

as SBNs já estejam sendo executadas pela própria comunidade, tais como hortas 

comunitárias, cuidado de praças e áreas verdes. A administração municipal pode apoiar 

tais ações, endossando a atividade ali realizada e fazendo dela um exemplo a ser 

seguido por outras comunidades. Esse endosso pode ser por meio de programas ou 

projetos, ou ainda, na forma de apoio à atividade realizada, seja ele material ou logístico.  

Ações de mesoescala – por exemplo, a criação de um parque –, são de maior 

vulto e mais onerosas e necessitam um tempo maior de concepção, projeto e 

implantação. Além disso, é necessário o delineamento de ações para garantir a 

perenidade das soluções instaladas. Ações desse tipo devem ser iniciadas pela 

identificação de áreas disponíveis na cidade e sua respectiva vocação. As ações de 

macroescala, que envolvem grandes áreas do município, são integradas por um conjunto 

de soluções de micro e mesoescala planejadas simultaneamente. O tempo para 

planejamento, análise de viabilidade, projeto e instalação das soluções em macroescala 

é amplo, podendo chegar a alguns anos. O poder público, ao priorizar a adoção de 

soluções baseadas na natureza em suas intervenções em espaços públicos, seja em 

micro, meso ou macroescala, dá o exemplo a ser seguido pelos munícipes.  

As SBNs podem ser utilizadas na provisão de recursos e serviços básicos para a 

população, não devendo competir com as necessidades do município, mas sim trazer 

soluções para essas necessidades. Assim, o planejamento dos investimentos públicos 
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nas SBNs deve seguir a mesma lógica de planejamento dos demais investimentos, 

conforme um processo de priorização das intervenções, em razão da limitação de 

recursos financeiros. Cabe destacar que o uso de SBNs pode propiciar o acesso a fontes 

alternativas de financiamento exclusivamente destinadas a soluções sustentáveis – por 

exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Caixa 

Econômica Federal (CEF), o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento da América 

Latina (CAF), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Francesa 

de Desenvolvimento (AFD), citados por Herzog e Rozado (2019).  

Para a efetiva aplicação dos conceitos em que se baseiam as SBNs, um novo 

modelo de planejamento do território deve ser concebido, baseado na integração do uso 

e ocupação do solo com as funções da natureza. O contexto legislativo brasileiro é um 

facilitador para que esse tipo de planejamento ocorra e os exemplos incluem as áreas 

de proteção permanente, definidas pelo Código Florestal Brasileiro (Lei no 12.651/2012) 

como possuidoras de vocação natural para aproveitamento como SBNs, o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), estabelecido pela Lei no 9.985/2000, que 

compartilha as mesmas características básicas das SBNs, e o Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), que regula o uso da terra urbana visando cidades sustentáveis, com 

participação e gestão democráticas, baseadas em soluções adaptadas à realidade local. 

Finalmente, é competência legal dos municípios de planejar e legislar sobre o uso e 

ocupação do solo, o que pode ser feito a partir de seus planos diretores, ou de outras 

leis utilizadas no planejamento do uso e ocupação do solo, devendo considerar também 

legislações correlatas, como a política municipal de saneamento.  

4.1 Participação e engajamento social 

As aplicações de SBNs exitosas ao redor do mundo sempre foram baseadas na 

participação social (FRANTZESKAKI, 2019). Assim, é importante que ações voltadas à 

democracia participativa sejam iniciadas antes de qualquer intervenção, com diálogo 

horizontal entre os atores envolvidos. Em um primeiro momento, as prefeituras devem 

investir em mobilização social, mesmo para as ações em microescala. A identificação de 

áreas passíveis de intervenções ou de áreas que serão preservadas deve ser realizada 

por meio de trabalho coletivo entre todos os atores envolvidos. As soluções para os 

problemas identificados devem ser vislumbradas em conjunto, entre gestores, projetistas 

e comunidade, considerando inicialmente a identificação da vocação da área, com base 
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no conhecimento prévio do histórico do território e das opiniões, necessidades e anseios 

da população. 

Uma mobilização social efetiva tem como resultado a apropriação das soluções 

pela população, o que contribui para que elas se tornem perenes. Um ponto de partida 

para a construção coletiva de soluções poderia ser, por exemplo, o aumento da 

resiliência urbana, envolvendo o trabalho e as opiniões de todos os atores envolvidos 

para encontrar novos caminhos juntos (ECKERSLEY, 2006). 

As SBNs escolhidas devem ser adaptáveis ao local de implantação, de acordo 

com as características físicas, climáticas e do bioma local, e sua implantação deve 

ocorrer por meio do uso preponderante de tecnologias sociais, de preferência locais. 

Outro aspecto importante sobre as experiências exitosas é que elas se tornam exemplos 

a seguir, o que fortalece seus idealizadores. Para que uma solução se torne exemplar, 

ela deve, na medida do possível, ter a capacidade de ser replicada em outras 

comunidades que vislumbrem sua aplicação em áreas públicas. Assim, esse aspecto 

deve ser um foco de atenção dos atores envolvidos, no momento da concepção da 

solução.  

4.2 Papel do poder público no planejamento e acompanhamento das SBNs 

Processos de gestão, como a criação de programas e projetos que deem 

visibilidade às ações que serão realizadas e promovam sua institucionalização devem 

ser encarados como prioridade pelos municípios. Esse planejamento deve identificar e 

definir responsabilidades pela gestão e manutenção das soluções criadas. Muitas 

dessas ações terão um horizonte de planejamento maior do que a vigência dos mandatos 

políticos, mas esse planejamento é vital para a efetiva adoção das SBNs no município. 

A administração municipal que inicia e planeja ações de longo prazo deixa para a cidade 

um legado e uma filosofia de melhoria da qualidade de vida da população. A legislação 

municipal deve acompanhar essas ações ao longo de todo o processo, por meio de 

alterações nos planos diretores municipais e de leis de uso e ocupação do solo, 

propiciando um ambiente sempre favorável ao avanço dos programas e projetos. 

A implementação de SBNs faz parte de um processo de construção do 

conhecimento, seja por meio da criação de novas técnicas, seja pela aprendizagem 

sobre como construir governança colaborativa. É importante que as experiências bem-

sucedidas deem origem à documentação para que as soluções sejam replicadas com 

sucesso. Os insucessos devem ser encarados como parte de qualquer processo de 
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construção compartilhada de conhecimento, devendo contribuir para a evolução das 

SBNs. O acompanhamento das soluções implantadas ao longo do tempo é crucial para 

a aprendizagem coletiva e, por isso, ele deve ser promovido pela municipalidade. A 

edição de material educativo sobre como conceber, implantar e manter as SBNs que 

farão parte do sistema de manejo das águas pluviais deve ser vista como uma ação 

estratégica e de relevância pelas administrações municipais, que também podem 

fornecer conselhos técnicos para a comunidade. Em um primeiro momento, esse 

material educativo pode mostrar os detalhes construtivos e de manutenção das 

experiências exitosas para que, em seguida, esse material passe a compor notas 

técnicas e, posteriormente, manuais de drenagem. 

A administração municipal pode tomar a decisão unilateral de adotar práticas mais 

ambientalmente corretas e sustentáveis, entre elas a adoção de SBNs. No entanto, para 

garantir o sucesso de sua implantação, ela deve mobilizar, por meio da educação 

ambiental, tanto a população quanto a totalidade dos órgãos e departamentos que a 

compõem. Assim, é possível disseminar conhecimento sobre as vantagens do uso 

dessas soluções, diferenciando-as de outros possíveis tipos de solução. Não é raro 

encontrar resistências à mudança e à adoção de soluções inovadoras, que divergem 

daquelas habitualmente consideradas na resolução de problemas. Assim, a prefeitura 

tem ainda um papel importante na apresentação das vantagens das mudanças, tanto no 

âmbito da administração municipal, quanto junto à população. 

Um exemplo recorrente observado no Brasil é a demanda de comunidades pelo 

tamponamento de cursos d’água degradados. Em um primeiro momento, essa é a única 

solução tangível para problemas de inundação, do ponto de vista das comunidades e, 

muitas vezes, da própria administração municipal. Resta ao poder público a tarefa de 

demonstrar que existem outras soluções mais benéficas e que podem estar mais 

alinhadas com os anseios da população para aquele curso d’água. Essa atuação do 

poder público é facilitada no caso das SBNs, tendo em vista suas características de 

multifuncionalidade e boa integração paisagística. 

4.3 O poder público e a aplicação de soluções baseadas na natureza em áreas 

privadas  

As técnicas compensatórias em drenagem urbana realizadas por meio do 

armazenamento temporário e da infiltração das águas precipitadas têm sido bastante 

empregadas para o controle do escoamento superficial. Boa parte dessas soluções 
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enquadra-se como SBN, tendo em vista que elas tentam mimetizar o ciclo hidrológico 

local através da infiltração das águas precipitadas, promovendo a recarga de aquíferos 

e o aumento da evapotranspiração, por meio do uso de vegetação.  

Além das ações públicas já mencionadas de uso das SBNs em geral, as SBNs 

para manejo de águas pluviais podem ser implantadas nos territórios municipais em 

escala privada. Os lotes e empreendimentos particulares podem ser incentivados a fazer 

uso dessas soluções para manejar suas águas pluviais. Esse incentivo pode vir sob a 

forma normativa, por exemplo. Uma tendência observada nas municipalidades 

brasileiras é a regulamentação com relação ao controle do escoamento das águas 

pluviais, que visa mitigar os efeitos da urbanização. Assim, o lançamento da drenagem 

das áreas privadas em desenvolvimento é restringido a um valor máximo – por exemplo, 

a vazão de saída na condição natural do terreno. Para atingir esse objetivo, o 

empreendedor deve lançar mão de soluções de controle ou de redução do escoamento, 

sendo, conforme mencionado anteriormente, que grande parte dessas soluções se 

configura como SBN, cabendo ao proprietário a escolha da solução a ser empregada. 

A partir de mobilização social nos projetos públicos que fazem uso de SBNs, o 

poder público pode promover seu uso na escala privada, assim como fornecer subsídios 

para que as comunidades adotem essas soluções. Complementarmente, outros tipos de 

incentivos podem ser estudados, tais como incentivos fiscais. O município de São Carlos 

(SP), por exemplo, concede até 2% de desconto no valor do IPTU para contribuintes cujo 

imóvel tenha uma ou mais árvores na parte da frente, ou que seja circundado por área 

permeável com cobertura vegetal (SÃO CARLOS, 2005). Em 2011, o município de 

Sorocaba (SP) instituiu o IPTU Ecológico, que concede desconto no valor desse imposto 

aos contribuintes com imóveis que adotem medidas de proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente. Entre essas medidas, destacam-se os sistemas de 

captação de água de chuva e as calçadas verdes com árvores nativas (SOROCABA, 

2011). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nas últimas décadas, os profissionais que atuam no manejo das águas pluviais 

testemunharam o surgimento de diversas terminologias que refletem uma busca para 

melhor descrever as mudanças de perspectivas que ocorreram tanto em relação ao 

reconhecimento dos problemas da drenagem urbana e suas causas quanto em relação 
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à definição de abordagens e estratégias para solucioná-los. As soluções baseadas na 

natureza constituem o mais novo termo acrescentado ao léxico dos profissionais, não só 

da área de manejo das águas pluviais, mas também de gestores e administradores 

públicos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, antropólogos e outros técnicos 

que trabalham planejando, executando ou operando infraestruturas e sistemas urbanos. 

De fato, a possibilidade de aplicação dessas soluções como resposta a diversos 

desafios contemporâneos faz com que essa abordagem seja útil para uma vasta gama 

de profissionais. Entender o que significa o termo e quais são suas diferenças e 

similaridades em relação a outras abordagens já utilizadas é importante para garantir 

uma comunicação eficiente entre profissionais e entre profissionais e a comunidade, 

sendo esse o primeiro passo para promover a implementação exitosa das SBNs nos 

municípios brasileiros. 

A aplicação das soluções baseadas na natureza representa uma mudança de 

paradigma, visto que, para o sucesso de sua implementação, é necessário um novo 

modelo de governança colaborativa, fortemente baseado na participação social, que 

possa levar a novas tipologias de planejamento urbano. A tomada de decisão deve 

colocar em um mesmo patamar os benefícios técnicos, econômicos, ambientais e sociais 

oferecidos por cada alternativa analisada. Além disso, as particularidades de cada 

município, em termos de características físicas, econômicas, sociais e culturais devem 

ser consideradas na concepção e definição das soluções adotadas. 

As oportunidades para aproveitar o potencial das soluções baseadas na natureza 

nos municípios brasileiros são inúmeras. O Brasil é um país com grande biodiversidade 

e imenso capital natural a ser valorizado dentro dos limites da sustentabilidade. Além 

disso, o país tem excelentes exemplos de prática da democracia participativa em escala 

municipal e local, como o orçamento participativo e os comitês de bacias hidrográficas, 

que podem servir de exemplos para o processo coletivo de construção das soluções que 

envolvam o uso das SBNs.  

No contexto do manejo de águas pluviais, as soluções higienistas clássicas já 

mostraram seus limites, tanto do ponto de vista das falhas em seu funcionamento quanto 

do aspecto de envelhecimento da infraestrutura implantada e das dificuldades das ações 

de reabilitação, sobretudo em ambientes urbanos densos, que requerem ações penosas 

e extremamente onerosas. As soluções baseadas na natureza apresentam-se como uma 

oportunidade para uma melhor gestão das águas pluviais e devem ser encaradas pelos 
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gestores municipais como um investimento inteligente, que tem benefícios econômicos, 

ambientais e sociais perenes, com destaque para a melhoria da qualidade de vida e do 

bem-estar social. 
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Instrumentos e mecanismos que garantem o acesso, pela 

administração municipal, e transparência, para a sociedade, aos 
dados e informações sobre os serviços de saneamento básico 

prestados mediante delegação contratual 
Instruments and mechanisms that guarantee access by the Municipal 
Administration and transparency for society of data and information on basic 
sanitation services provided through contractual delegation. 
João Batista Peixoto 

 
RESUMO 
 
Dados e informações são elementos essenciais e necessários para o planejamento e a 
eficiente gestão de qualquer atividade, pública ou privada. Além disso, a produção e a 
disposição de informações sobre a gestão pública, para os organismos responsáveis e 
para a sociedade, são deveres das organizações e dos agentes que exerçam, direta ou 
indiretamente, qualquer função ou atividade pública. No entanto, nas experiências de 
elaboração de planos municipais de saneamento básico, têm-se enfrentado dificuldades 
para a obtenção das informações necessárias sobre a gestão desses serviços. Esta nota 
técnica visa orientar os gestores municipais sobre os instrumentos e mecanismos que 
possibilitam garantir, para a administração municipal, a produção ou obtenção e o 
gerenciamento e disponibilidade de dados e informações abrangentes e satisfatórias 
sobre os serviços de saneamento básico, particularmente os prestados por terceiros 
mediante delegação contratual. Também visa orientar tais gestores sobre como garantir 
a transparência e o acesso a esses dados e informações, para todos os interessados. 

 
Palavras-chave: Informação, Dados, Transparência, Acesso, Gestão pública, Sistema 
de informação, Saneamento básico. 
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1. INTRODUÇÃO 

A existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) ou de plano 

específico é pré-requisito condicionante para a celebração ou validação de contratos de 

delegação da prestação de serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 2007). No 

entanto, o diagnóstico do componente “Resíduos sólidos” do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018) mostra que, dos 3.468 municípios que 

prestaram informações, menos de 40% elaboraram PMSB abrangendo os quatro 

componentes do saneamento básico e que, mesmo somando planos específicos, 

apenas 44% desses municípios tinham um plano municipal para o serviço de 

abastecimento de água. Tal situação revela-se ainda mais crítica, na medida em que 

esse diagnóstico indica que menos de 40% dos municípios pesquisados possui uma 

Política Municipal de Saneamento Básico, conforme estabelecido pela Lei nº 11.445 de 

2007, abrangendo pelo menos um dos quatro serviços.   

Ainda que possa existir qualquer juízo de valor sobre a qualidade formal e material 

das referidas políticas e planos municipais, esses indicadores revelam as condições 

preocupantes da situação da gestão dos serviços de saneamento básico no país: a falta 

de uma política pública institucionalizada e de planejamento do setor em cerca de 60% 

dos municípios brasileiros. Esta situação é, sem dúvida, alarmante, considerando-se o 

tempo passado desde a aprovação da Lei 11.445/2007, e é agravada pelo fato de que, 

em quase 75% dos municípios brasileiros, o serviço de abastecimento de água é 

prestado mediante delegação contratual, por empresas estaduais de saneamento e por 

empresas privadas.  

Provavelmente, a causa mais relevante dessa situação, em particular nos 

municípios de menor porte, é a falta de capacidade institucional, administrativa e técnica 

dos gestores municipais para organizar, planejar, regular, estruturar e gerir os serviços 

de saneamento básico de forma adequada e sustentável. Além de questões culturais 

que afetam o modelo político de gestão da administração pública brasileira, deve 

contribuir para a continuidade dessa situação a histórica ausência de ações de 

envergadura e eficientes, cooperativas e estruturantes, de qualificação e capacitação da 

gestão pública municipal, por parte da União e dos estados.  

Outro fato a ser considerado é o agravante e centralizador modelo de atuação dos 

estados na gestão dos serviços de saneamento básico, de modo concorrente e por vezes 

conflitante com os municípios. Esse modelo, implantado coercitivamente e desenvolvido 
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a partir do início da década de 1970, foi mantido desde então, concentrando o 

conhecimento e as informações sobre a prestação dos serviços em posse das 

corporações estaduais e, mais recentemente, também nas mãos de corporações 

privadas. Além da falta de iniciativa e/ou de capacidade institucional e técnica dos 

municípios para criar condições administrativas e utilizar os instrumentos jurídicos para 

se apropriar do conhecimento da gestão dos serviços delegados, os interesses dessas 

corporações também impõem resistências e empecilhos para o fornecimento de 

informações sobre os serviços por elas prestados, mantendo a condição subalterna dos 

municípios na gestão dos serviços de sua titularidade. 

Tal situação tem dificultado a realização de ações de apoio aos municípios, 

capacitação da gestão e elaboração de planos municipais de saneamento básico 

desenvolvidas por instituições federais atuantes no setor de saneamento.  

O acesso a informações e a difusão dos atos e atividades das instituições públicas 

e entidades privadas que prestam serviços públicos são garantias e requisitos 

constitucionais definidos em legislações específicas que regem a gestão pública. Do 

mesmo modo, a omissão ou falta de registros regulares de informações financeiras, 

administrativas, patrimoniais, processuais e de atos jurídicos atinentes à administração 

pública é ato ilícito, sujeito a sanções administrativas e judiciais. 

A partir desse contexto, são apresentados aqui os instrumentos e mecanismos 

que oferecem garantias e, ao mesmo tempo, obrigam a administração municipal a 

produzir, obter, gerenciar e ter à disposição e disponibilizar dados e informações 

abrangentes e satisfatórias sobre os serviços municipais de saneamento básico, 

particularmente, os serviços prestados por terceiros, mediante delegação contratual, 

assim como a garantir a transparência e o acesso a esses dados e informações para 

todos os interessados. 

2. ASPECTOS LEGAIS DAS INFORMAÇÕES NA GESTÃO PÚBLICA 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 5º, XXXIII) reconhece o acesso a 

informações relativas aos órgãos públicos, em todas as instâncias, como direito 

individual e coletivo. A Carta também se refere à transparência e publicidade como 

princípios que a administração pública deve observar em todos os seus atos, definindo 

“o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
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governo” como uma das “formas de participação do usuário na administração pública 

direta e indireta” (BRASIL, 1988, art. 37). 

2.1 Das informações fiscais e gerais da administração pública  

A transparência da gestão fiscal da administração pública é disciplinada pela Lei 

Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei da Transparência. Ela estabelece 

como obrigação da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios, a ampla divulgação, por todos os meios, dos atos, instrumentos 

normativos e relatórios de prestação de contas e de controle do orçamento público, cuja 

transparência deve ser assegurada mediante “liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre 

a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público” (BRASIL, 

2000, art. 48). Para tanto, a referida lei determina, entre outras medidas, que a 

administração pública deve manter um “sistema de custos que permita a avaliação e o 

acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial” (BRASIL, 2000, art. 

50). 

O acesso a informações da gestão pública é regulado pela Lei nº 12.527 de 2011 

– a Lei de Acesso à Informação –, a qual estabelece que é dever dos entes da Federação 

“garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante 

procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão” (BRASIL, 2011, art. 5º). Nesse sentido, vale a pena destacar os direitos 

que devem ser garantidos a qualquer interessado, pessoa física ou jurídica. Eles são, 

entre outros: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 
sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;  
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 
por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;  
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 
(BRASIL, 2011, art. 7º, grifos nossos). 

 

Ainda de acordo com a referida lei, o interessado poderá requerer aos órgãos e 

entidades vinculadas à administração pública, por qualquer meio legítimo, o acesso a 
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informações de que eles disponham, mediante a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida. Além disso, a lei veda aos órgãos e entidades 

requeridas a possibilidade de fazer quaisquer exigências que inviabilizem a solicitação, 

tanto relativas à identificação do requerente, quanto aos motivos determinantes da 

solicitação de informações de interesse público (BRASIL, 2011, art. 10). 

Observa-se que a Lei de Transparência obriga os entes públicos a publicar suas 

informações contábeis, orçamentárias e fiscais de forma detalhada e em meios 

acessíveis, enquanto a Lei de Acesso à Informação, embora obrigue os entes públicos 

a entregar ou divulgar as informações requeridas somente quando solicitadas, abrange 

todas as informações de interesse do solicitante que não sejam protegidas por sigilo. 

2.2 Das informações sobre serviços públicos delegados a terceiros 

Além da Lei de Transparência e da Lei de Acesso a Informações, aspectos 

específicos das informações sobre os serviços públicos prestados mediante delegação 

a terceiros são regulados pela legislação de concessões, pela Lei Nacional de 

Saneamento Básico e pela Lei de Consórcios Públicos, nos casos de prestação dos 

serviços em regime de gestão associada. Os aspectos relevantes dessas normas são 

destacados a seguir.  

A Lei nº 8.987 de 1995 – Lei de Concessões – regula os processos de licitação e 

os contratos de delegação da prestação de serviços públicos em regime de concessão 

e de permissão, os quais, por força da lei específica, também se aplicam aos contratos 

de programa celebrados sob o regime de gestão associada autorizada por consórcio 

público ou por convênio de cooperação entre entes da Federação.  

Diversos dispositivos dessa norma tratam de aspectos relacionados à 

disponibilidade de informações pelos prestadores dos serviços delegados e do acesso a 

essas informações pela administração pública do poder concedente e pelos usuários e 

quaisquer interessados.  

O aspecto mais relevante diz respeito à competência regulatória e fiscalizatória 

do poder concedente, a quem cabe estabelecer, previamente, as regras e condições 

contratuais que deverão ser observadas pelos prestadores delegatários dos serviços, 

inclusive sobre a obrigatoriedade de prestação de contas regulares dos serviços 

prestados e sobre seus procedimentos e conteúdos – forma, periodicidade, dados e 

informações (BRASIL, 1995, art. 23, XIII e XIV; art. 29, I; art. 31, II e III). Nesse caso, 

compete ao ente regulador – designado ou preposto do poder concedente – estabelecer 
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as normas de execução da prestação de contas pelo delegatário, além de fiscalizar e 

controlar o cumprimento dessa obrigação e de avaliar e validar ou não os conteúdos das 

informações prestadas.  

A Lei estabelece também que, no exercício de sua competência fiscalizatória, o 

poder concedente, diretamente e por meio do ente regulador, terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do 

prestador dos serviços (BRASIL, 1995, art. 3º; art. 29, I; art. 30), que não pode omitir ou 

vedar o acesso a essas informações (art. 31, II, III, V). 

A Lei 11.107/2005 – Lei dos Consórcios Públicos – determina que a delegação da 

prestação do serviço que ocorra sob regime de gestão associada seja regulada por 

contrato de programa, o qual deverá atender aos requisitos da Lei de Concessões, 

inclusive quanto à regulação e à fiscalização dos serviços, e prever a transparência da 

sua gestão econômica e financeira (BRASIL, 2005, art. 13).  

O Decreto nº 6.017, de 2007, que regulamenta a referida lei, reafirma a exigência 

de que o contrato de programa observe as regras previstas para as concessões, 

explicitando claramente que esse contrato deve estabelecer  

os procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira 
de cada serviço em relação a cada um de seus titulares, especialmente de 
apuração de quanto foi arrecadado e investido nos territórios de cada um 
deles...”, bem como deve fixar “a obrigatoriedade, forma e periodicidade da 
prestação de contas do consórcio público ou outro prestador dos serviços 
(BRASIL, 2007a, art. 33). 

 

A Lei nº 11.445, de 2007 – Lei Nacional do Saneamento Básico – complementa e 

fecha a base legal sobre esse tema no que diz respeito à transparência e ao acesso a 

informações sobre a prestação dos serviços de saneamento básico. 

Entre outras determinações, essa lei estabelece que o município titular dos 

serviços, ao formular sua política pública de saneamento básico, deve instituir um 

sistema de informações sobre os serviços, articulado ao Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento (Sinisa), independentemente da forma com que os 

serviços serão prestados (BRASIL, 2007b, art. 9º). 

A norma estabelece também que os contratos de delegação da prestação dos 

serviços – contrato de programa ou de concessão – “não poderão conter cláusulas que 

prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações 

sobre os serviços contratados” (BRASIL, 2007b, art. 11, §3º). Nesse sentido, a Lei exige 

que os prestadores contratados que atuem em diferentes municípios ou prestem mais 
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de um serviço no mesmo município devem instituir e manter um sistema contábil e de 

gestão financeira “que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as 

receitas de cada serviço em cada um dos Municípios atendidos” (BRASIL, 2007b, art. 

18), estabelecendo como competência e obrigação do ente regulador a instituição das 

regras e dos critérios que o prestador deve observar na estruturação do seu sistema 

contábil, de modo a garantir o cumprimento dessa exigência. 

Ainda nesse contexto, a Lei define, entre as competências do ente regulador, a 

edição de normas de regulação executiva das dimensões técnica, econômica e social de 

prestação dos serviços, abrangendo, entre outros aspectos, o monitoramento dos 

custos, assim como o plano de contas e os mecanismos de informação, auditoria e 

certificação das contas dos serviços, especialmente os prestados mediante contrato de 

programa ou de concessão (BRASIL, 2007b, art. 23). Os prestadores dos serviços têm 

a obrigação de fornecer todas as informações necessárias para que o ente regulador 

possa exercer suas atribuições, conforme estabelecido nas normas de regulação e nos 

contratos de prestação dos serviços (BRASIL, 2007b, art. 25). 

Por fim, no âmbito das informações de grande interesse do município, a Lei 

estabelece, como requisito indispensável para o monitoramento da execução dos 

contratos de delegação da prestação dos serviços, que o ente regulador deve auditar e 

certificar, anualmente, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos 

dos investimentos realizados (BRASIL, 2007b, art. 42, §2º). 

3. ACESSO A INFORMAÇÕES – INSTRUMENTOS E MECANISMOS  

Conforme verifica a análise da legislação sobre esse tema, estão disciplinados na 

Constituição Federal e nas leis específicas que regem os diferentes aspectos da gestão 

pública os instrumentos legais que obrigam a administração pública, incluindo suas 

entidades, a adotar medidas de transparência em benefício do conjunto da sociedade e 

garantir o acesso a seus atos e informações a qualquer interessado – pessoas físicas e 

jurídicas.  

3.1 Instrumentos de acesso a informações sobre os serviços de saneamento 

básico 

A legislação comentada mostra que o município dispõe de diversos instrumentos 

legais e jurídicos e de mecanismos que garantem o acesso a informações sobre os 

serviços públicos de saneamento básico de sua titularidade prestados por terceiros, 
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independentemente do regime e da forma de prestação, conforme as situações 

analisadas nos tópicos seguintes. 

3.1.1 Dos serviços prestados por entidade estadual 

É do amplo conhecimento, confirmado pelo diagnóstico do Snis 2018, que o 

serviço público de abastecimento de água é prestado por entidades (empresas e 

autarquias) estaduais em mais de 70% dos municípios brasileiros, enquanto a prestação 

do serviço de esgotamento sanitário abrange em torno de 25% dos municípios. 

A maioria dos casos de delegação desses serviços municipais a companhias 

estaduais de saneamento é originária do modelo centralizador de gestão instituído pelo 

Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que vigorou nas décadas de 1970 e 1980. 

Muitas dessas transferências de atribuições não têm instrumentos formais ou têm 

instrumentos vencidos, enquanto outras tantas, cujas prorrogações ainda estão vigentes, 

foram celebradas antes da edição da Lei 11.107/2005 e da Lei 11.445/2007, através de 

instrumentos precários de convênios ou de contratos administrativos juridicamente 

inadequados ou insuficientes. De modo geral, esses instrumentos não atendem os 

requisitos essenciais das referidas leis e da legislação de concessões vigente desde 

1995, particularmente no que diz respeito à prestação de contas regulares aos 

municípios titulares dos serviços e ao acesso desses municípios aos dados relativos a 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do prestador 

dos serviços.    

Nesses casos e naqueles de delegações contratadas a partir de 2007 que não 

atendam aos requisitos previstos na citada legislação, o município pode exercer 

imediatamente o direito de acessar ou obter as informações sobre serviços de 

saneamento básico prestados por entidade estadual, por meio da utilização dos 

instrumentos e mecanismos da Lei de Acesso a Informações (Lei 12.527/2011, arts. 10 

a 15). Ocorre, no entanto, que a eficácia do instrumento dessa lei é pontual e ele precisa 

ser repetidamente acionado, sempre que seja necessário atualizar ou acessar novas 

informações. 

Assim, para a garantia do acesso regular e periódico a informações e para o 

controle efetivo dos serviços delegados a entidades estaduais de saneamento, o 

município deve utilizar os instrumentos previstos na Lei 11.107/2005, ou seja, o 

convênio de cooperação ou o contrato de consórcio público, que autorizam a gestão 

associada e regulam as condições que devem ser obedecidas pelo contrato de programa 
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e, principalmente, o próprio contrato de programa, cujas cláusulas devem observar a 

legislação de concessões e demais requisitos daquela lei e seu regulamento (BRASIL, 

2005, arts. 4º, XI; art. 13). Também é possível acionar as normas de regulação 

executiva desse contrato estabelecidas pela entidade reguladora, conforme a Lei 

11.445/2007 (art. 11; art. 22; art. 23).  

3.1.2 Dos serviços prestados em regime de concessão 

Desde a edição da Lei 8.987/1995, a delegação dos serviços em regime de 

concessão deve obedecer às suas normas e aos instrumentos nela previstos. No 

entanto, há casos em que os processos e os instrumentos de delegação não cumprem 

os requisitos dessa Lei de forma correta ou suficiente, seja por inexperiência ou 

desconhecimento, seja por deliberada omissão dos agentes públicos responsáveis pela 

formulação desses instrumentos, comprometendo o exercício das funções de regulação 

e fiscalização e de controle da execução dos respectivos contratos. 

No caso dos serviços prestados em regime de concessão, por meio de contratos 

celebrados com qualquer entidade privada ou estatal, os instrumentos que garantem o 

acesso a informações e o efetivo controle dos serviços delegados são os previstos pela 

Lei 8.987/1995, quais sejam: a lei municipal ou outro ato autorizativo da concessão, 

os termos do edital de licitação e o correspondente contrato de concessão (BRASIL, 

1995, art. 4º; art. 18; art. 23), assim como as normas de regulação executiva desse 

contrato, estabelecidas pela entidade reguladora, conforme a Lei 11.445/2007 

(BRASIL, 2007, art. 11; art.  22; art. 23). 

3.1.3 Efetividade da garantia de acesso a informações dos prestadores dos 

serviços 

A efetividade da garantia de acesso e da obtenção de informações dos 

prestadores delegatários dos serviços municipais de saneamento básico, em qualquer 

dos citados regimes, depende da conformidade legal e da regularidade jurídica dos atos 

e dos instrumentos de delegação, cuja regularização depende quase exclusivamente da 

iniciativa e de medidas e ações do poder público municipal e da capacidade jurídica e 

técnica dos seus gestores para executá-las. Destacam-se, a seguir, as possíveis 

situações jurídicas das delegações e as medidas para sua regularização, quando for o 

caso. 
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3.1.3.1 - Serviços delegados a entidades estaduais 

Essa hipótese aplica-se particularmente aos serviços de abastecimento de água 

e/ou de esgotamento sanitário que estejam sendo prestados por entidade 

(autarquia/empresa) estadual de saneamento. Nesses casos, podem ocorrer três 

situações: (a) contrato ou instrumento de delegação vencido, precário ou inexistente; (b) 

contratos de delegação celebrados antes da Lei 11.107/2005; (c) contratos de delegação 

celebrados na vigência da Lei 11.107/2005. A seguir, indicam-se as ações relativas a 

cada caso: 

No caso de contrato ou instrumento de delegação vencido, precário ou inexistente, 

o município tem duas alternativas quanto às decisões a tomar e às correspondentes 

ações para solucionar a situação: retomar os serviços ou regularizar a delegação. 

Caso decida retomar os serviços, o município deverá observar os procedimentos 

previstos no art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995. O processo para a retomada dos serviços 

pode ser realizado no âmbito administrativo, mediante acordo amigável do município com 

o estado, ou diretamente com a entidade estadual prestadora dos serviços. Havendo 

oposição do estado ou da entidade prestadora para a retomada dos serviços, o município 

pode buscar a via judicial para a solução do conflito. Nesse caso, para instruir a ação 

judicial, o município pode requerer as informações do prestador, utilizando o instrumento 

da Lei de Acesso a Informações (Lei 12.527/2011) e, se necessário, pode utilizar o 

recurso jurídico do habeas data, cujo processo é regulado pela Lei nº 9.507, de 1997. 

A decisão de regularizar a delegação da prestação dos serviços junto à entidade 

estadual depende da concordância de ambas as partes e deverá observar o processo 

de delegação dos serviços sob o regime de gestão associada, conforme prevê a Lei 

11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos). Nesse caso, os procedimentos são os 

seguintes: 

a. Realizar levantamento dos ativos em operação relativos aos bens reversíveis dos 

serviços, apurando seus dados físicos, contábeis e patrimoniais em dimensão 

necessária e suficiente para o cálculo de eventual indenização de investimentos 

realizados pelo prestador e ainda não amortizados, que serão incorporados ao 

novo contrato; 

b. Paralelamente e aproveitando as informações levantadas, elaborar o PMSB, ou 

os planos específicos dos serviços, definindo as metas e os programas, projetos 

e ações que irão compor a delegação dos serviços. Realizar o estudo de 
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viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos 

serviços, conforme os requisitos da Lei 11.445/2007, detalhados nos artigos 11 e 

19; 

c. Elaborar os termos do convênio de cooperação entre o município e o estado, 

autorizando a gestão associada e definindo as condições essenciais da delegação 

da prestação dos serviços pela entidade estadual e a delegação das atividades 

de regulação para a entidade reguladora estadual (Lei 11.445/2007, art. 23). 

Encaminhar sua ratificação pelos poderes legislativos correspondentes; 

d. Elaborar os termos do contrato de programa conforme os requisitos da Lei 

11.107/2005 (art. 13) e as disposições previstas no decreto 6.017/2007 (arts. 30 

a 35), contemplando, especialmente, as cláusulas necessárias estabelecidas no 

art. 33, com destaque para as que tratam do acesso a informações e da 

obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas pelo prestador 

sobre os serviços delegados. Realizar audiência e consulta públicas sobre a 

minuta do contrato, previamente à sua assinatura (Lei 11.445/2007, art. 11). 

 

No caso dos contratos de delegação celebrados antes da Lei 11.107/2005 que 

não atendam satisfatoriamente às disposições da Lei 8.987/1995 relativas às cláusulas 

obrigatórias do contrato (art. 23), o município deverá tomar uma das seguintes 

providências administrativas, em concordância com o prestador dos serviços: 

 

a. antecipando-se ao término da vigência do contrato, encaminhar sua rescisão 

e um novo processo de delegação, seguindo-se os procedimentos indicados 

na letra “a” anterior; ou 

b. proceder ao aditamento do contrato, incluindo as cláusulas previstas no art. 23 

da Lei 8.987/1995, ou no art. 33 do Decreto 6.017/2007. Designar e delegar as 

atividades de regulação para a entidade reguladora estadual.  

 

Em casos de contratos de delegação celebrados na vigência da Lei 11.107/2005 

que não contemplem satisfatoriamente as cláusulas obrigatórias previstas no art. 13 da 

Lei 11.107/2005 e no art. 33 do decreto 6.017/2007, o município e o prestador deverão 

proceder com sua regularização, mediante termo de aditamento. 
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Em qualquer dessas situações, o município, com o apoio da entidade reguladora 

e do prestador, também deverá tomar as providências necessárias para o atendimento 

das exigências previstas no art. 11 da Lei 11.445/2007, para a validade do contrato de 

delegação. 

3.1.3.2 - Serviços delegados em regime de concessão  

A delegação de serviços municipais de saneamento básico em regime de 

concessão teve início no ano de 1995, após a edição, no mesmo ano, da Lei 8.987/1995, 

que regula essa matéria. Logo, os instrumentos de delegação, especialmente os 

contratos de concessão, deveriam estar regulares, em conformidade com os requisitos 

dessa lei. Entretanto, não é o que ocorre. Existem casos em que os contratos de 

concessão não respeitam completamente as cláusulas obrigatórias previstas no art. 23 

da referida norma. Em outros casos, especialmente em delegações realizadas antes da 

edição da Lei 11.445/2007, não são atendidas as exigências previstas em seu art. 11, 

particularmente quanto aos aspectos da regulação da prestação dos serviços. 

Nessas situações, cabe ao poder público municipal, por sua iniciativa ou da 

entidade reguladora e com apoio dela, proceder com a regularização da situação da 

concessão, especialmente o aditamento contratual, para que sejam atendidos os 

requisitos do art. 23 da Lei 8.987/1995. 

3.2 Mecanismos de acesso às informações sobre os serviços e de gestão 

Os mecanismos administrativos, processuais e regulatórios que garantem o 

acesso e a obtenção, regular e sistemática, de informações relativas aos serviços 

delegados a terceiros, tanto no regime de gestão associada (contrato de programa) 

quanto no regime de concessão, estão previstos nas normas legais comentadas, em 

especial nas que tratam das cláusulas obrigatórias dos respectivos contratos e dos 

direitos e obrigações do poder concedente e do prestador.  

As informações regulares e periódicas sobre os serviços delegados e suas 

análises devem ser geridas pelo órgão do município responsável pelo gerenciamento do 

contrato e pelas relações com a entidade reguladora, cujas funções devem ser exercidas 

por pessoal qualificado e capacitado para esse fim. Para tanto, o município deve também 

instituir e gerir um sistema municipal de informações sobre os serviços, articulado ao 

Sinisa. Cabe aos gestores municipais do contrato acionar os mecanismos de acesso e 
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de obtenção das informações junto aos prestadores, diretamente ou por meio da 

entidade reguladora.  

Por sua vez, compete à entidade reguladora estabelecer as normas de execução 

relativas: 

 

a. à obrigatoriedade e aos processos de prestação de contas periódicas dos serviços 

pelo prestador, incluídos os conteúdos e formas de apresentação das 

informações, contemplando, no caso de prestação regionalizada (entidade 

estadual ou consórcio público) as informações de cada serviço em relação a cada 

um de seus titulares; 

b. à periodicidade e a procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços, os 

responsáveis pelo exercício dessa função e as condições de acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e 

financeiros do prestador; 

c. às regras e critérios de estruturação do sistema contábil e do respectivo plano de 

contas do prestador, visando registrar e demonstrar, separadamente, os custos e 

as receitas de cada serviço e de cada um dos municípios atendidos, no caso de 

prestação regionalizada;  

d. aos processos de reajustes e de revisões periódicas das tarifas e outros preços 

públicos, inclusive o conteúdo e forma de apresentação das informações 

requeridas; 

e. ao processo de auditoria e certificação anual dos investimentos realizados pelo 

prestador, dos valores amortizados ou depreciados e dos respectivos saldos, e de 

validação pelas partes. 

 

Compete também à entidade reguladora, diretamente ou junto com gestores 

municipais, exercer a fiscalização sistemática da prestação dos serviços, inclusive o 

acionamento e o controle do cumprimento dos mecanismos de informações pelo 

prestador, conforme o contrato e a regulação dos respectivos procedimentos. 

Observa-se que, no caso de descumprimento das obrigações contratuais e 

regulatórias pelo prestador, o poder concedente dispõe de mecanismo eficaz para 

corrigir essa situação que é o instrumento da intervenção na gestão do serviço 

delegado, com a finalidade de assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel 
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cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Em última 

instância, sempre haverá o recurso ao Judiciário para resolver qualquer impasse na 

relação entre o município e o prestador delegatário dos serviços. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os instrumentos e os mecanismos que garantem a transparência e o acesso a 

informações de qualquer ato ou atividade da administração pública, inclusive de 

entidades privadas a seu serviço, estão satisfatória e suficientemente definidos e 

disciplinados pela legislação vigente, inclusive os que tratam da gestão dos serviços 

públicos de saneamento básico. Portanto, depende da iniciativa e da capacidade 

institucional, administrativa e técnica dos gestores municipais formular, instituir, aplicar e 

gerir adequadamente esses instrumentos e mecanismos para a eficiência e eficácia da 

gestão dos serviços municipais de saneamento básico. Cabe acrescentar que tais 

instrumentos e mecanismos também devem ser informados e divulgados no âmbito do 

controle social para conhecimento da população, que poderá então utilizá-los para exigir 

direitos, acompanhar ações de melhoria, ou questionar a falta de ações e investimentos 

nos serviços de saneamento básico. 
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RESUMO 
 
 
O território é o espaço de vida do ser humano, é onde ele estabelece suas relações, se 
reproduz e se apropria do espaço geográfico, fixando-se e agindo sobre ele. Os atores 
sociais territorializam suas histórias, hábitos, normas, costumes, recursos, projetos, 
desejos e incertezas que definirão, em contextos de convivência entre eles, suas formas 
de apropriação e uso dos espaços. Os conceitos de território e territorialização 
contribuem para o debate que habilita a compreensão das condições de vida e situação 
de saúde da população e, também, para a capacidade de operacionalizar diagnósticos. 
O saneamento relaciona-se diretamente com as condições de vida e a situação de 
saúde, e sua ausência ou precariedade define desigualdades socioespaciais nos 
territórios. O processo de territorialização da saúde e do saneamento, com a participação 
das “vozes do território” na formulação das políticas, pode evidenciar com maior 
profundidade as condições de vida e a situação de saúde. O caráter operacional da 
categoria “território” como expressão concreta da realidade social faz da abordagem da 
territorialização um instrumento importante para a estruturação de políticas públicas, 
como os Planos Municipais de Saneamento Básico. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente nota visa apresentar o processo de territorialização do saneamento 

ambiental e sua interação com as condições de vida e situação de saúde, para a 

formulação de políticas públicas. 

Tendo como base o conceito de território, a territorialização é um fenômeno social 

que expressa a apropriação dos espaços de vida e de trabalho pela sociedade, por meio 

de seus atores sociais. Estes por sua vez são pessoas, instituições públicas ou privadas, 

grupos sociais organizados e o Estado, com poder de agir, de forma transitória ou 

permanente, produzindo fatos e podendo se apropriar de espaços para moradia, 

produção, comércio e/ou serviços, em uma determinada situação ou realidade. 

Esses conceitos contribuem para o debate que habilita a compreensão das 

condições de vida e da situação de saúde da população e também para a capacidade 

de operacionalizar diagnósticos, incluindo levantamentos dos equipamentos dos setores 

de saúde e saneamento. Do mesmo modo, tais conhecimentos oferecem possibilidades 

metodológicas para delimitar territorialmente as escalas de intervenção e a divisão de 

unidades espaciais que serão utilizadas no planejamento das ações e na formulação de 

políticas para esses setores. 

O território é o espaço de vida do ser humano. É um conceito chave, que nos 

ajuda a descrever e entender as formas de viver, conhecer os atores sociais e habitantes 

de uma região e as relações que estabelecem entre si para poder viver e se reproduzir, 

concretizando assim os processos de territorialização, de apropriação, de estar, de agir, 

de fazer ou de se fixar no espaço geográfico (GONDIM; MONKEN, 2017).  

Os atores sociais territorializam suas histórias, hábitos, normas, costumes, 

recursos, projetos, desejos e incertezas que definirão, em contextos de convivência entre 

eles, suas formas de apropriação e uso dos espaços. A população, as empresas, o poder 

público, os grupos sociais, as diversas organizações sociais, culturais, religiosas e outras 

possuem poder e o exercem de acordo com seus planos e projetos e com suas 

capacidades de fazer com que eles se materializem no território. Toda essa dinâmica 

social é resultado de conflitos e pactos sociais de convivência, fruto do movimento de 

entrada e saída de conjuntos de objetos, semelhantes e diversos que, em interação, vão 

contribuir positiva ou negativamente para a territorialização (GONDIM; MONKEN, 2018). 

Desde pelo menos o final da Idade Média (500-1500 d.C.), o território foi sendo 

usado para fins de organização de ações e cuidados de saúde. Nessa época, foram 
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criados os primeiros códigos sanitários para normatizar e organizar, no território, 

estabelecimentos onde se criavam animais, matadouros, lugares para desaguadouros, 

coleta de resíduos e canalização de esgotos. Foram criados também os primeiros 

hospitais, espaços construídos com a finalidade de abrigar os pobres, desvalidos, e isolar 

territorialmente as pessoas consideradas doentes (ROSEN, 1994 apud GONDIM; 

MONKEN, 2018). 

No Brasil, desde o início do século XX, o território foi reconhecido como uma forma 

de organizar as ações de saúde pública voltadas aos indivíduos (vacinação e profilaxia 

para prevenir algumas doenças) e às coletividades (saneamento e embelezamento das 

cidades). Ao longo desse período, os sistemas e a rede de serviços de saúde se 

organizaram, progressivamente, em base territorial, tendo lógicas e ordenamentos 

espaciais bastante diferentes. 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos 1990, consolidou-

se a reflexão sobre o funcionamento e organização dos serviços de saúde e de sua base 

territorial de atuação junto à população, levando a um maior interesse sobre os critérios 

de delimitação territorial para a saúde. Esse foco gerencial na organização dos serviços 

predomina até os dias atuais, por meio da repartição do território, definindo unidades 

espaciais político-administrativas para uso e controle da saúde pública, como é o caso 

dos distritos sanitários, das áreas de abrangência, dos consórcios municipais e das 

regiões de saúde (GONDIM; MONKEN, 2017). 

Historicamente, contudo, foi deixada de lado outra possibilidade de utilização do 

território, que reside na capacidade de compreender sua dinâmica interna, ou seja, como 

a vida acontece e como os processos sociais do dia a dia desenvolvem certas condições 

de vida e situações de saúde, podendo contribuir para as ações de cuidado e de 

promoção à saúde.  

São variados os aspectos em que o processo de territorialização pode auxiliar na 

formulação e implantação de políticas públicas de saúde e saneamento. O SUS tem a 

territorialização das atividades de saúde como uma das suas diretrizes organizativas de 

atuação, sendo preconizada por diversas iniciativas, entre elas, as Redes de Atenção à 

Saúde (RAS), a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a Vigilância em Saúde, como 

forma de organização do processo de trabalho e de formulação de políticas públicas 

(MONKEN; BARCELOS, 2005). 
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Essas políticas de saúde preconizam atuar de forma territorializada, o que, na 

realidade, é uma das maiores dificuldades das equipes de saúde da ESF e da Vigilância 

em Saúde. Muitas vezes, realiza-se apenas a delimitação territorial das ações de saúde, 

sem uma atuação efetiva no território que leve em conta a compreensão de sua dinâmica 

interna, que revele formas diferenciadas de apropriação do espaço e delimite contextos 

de condições de vida e situação de saúde, para trabalhar de acordo com as 

especificidades identificadas.  

A territorialização é a primeira diretriz para a constituição e estruturação das RAS, 

com população adscrita e assistida por um conjunto de serviços, em consonância com o 

modelo de atenção. A Atenção Primária à Saúde (APS) tem a função de orientar as 

práticas e ações de saúde para a integralidade e territorialização do cuidado, como porta 

de entrada preferencial de todo o sistema de saúde, principalmente pela ESF. A 

organização das RAS e da ESF estrutura recortes territoriais para regular a atuação das 

equipes de saúde em ações intradomiciliares, nos ambientes comunitários, em territórios 

de abrangência regional e nas regiões de saúde (GONDIM; MONKEN, 2018; GONDIM, 

2011).  

A concepção de Vigilância em Saúde de mais difícil implantação no país é a que 

se contrapõe aos modelos de atenção, ainda predominantes, que combinam aspectos 

do modelo médico assistencial e do modelo sanitarista campanhista. Ela tem como 

pilares, a incorporação da organização tecnológica do trabalho em saúde estruturada a 

partir do território, a intersetorialidade e a participação social com uma ação que visa 

articular promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde de grupos 

populacionais, em suas dimensões coletiva e individual (TEIXEIRA; PAIM; VILASBOAS, 

1998). 

Entre as diversas formas existentes para o processo de trabalho da Vigilância em 

Saúde, a mais colocada em prática pelas secretarias de saúde brasileiras, entre outras 

medidas, é a que realiza o controle sistemático de fatores ambientais que possam 

ocasionar problemas à saúde da população, entre eles, o controle da qualidade da água, 

do ar e do solo, tornando o saneamento o fator de proteção da saúde mais marcante da 

interação entre a saúde, o território e as questões ambientais (BARCELLOS et al., 2008). 

Nos últimos anos, em instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vêm sendo formuladas novas propostas de 

abordagem de políticas públicas para a promoção da saúde, na perspectiva da 
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construção dos territórios sustentáveis e saudáveis, com base nos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Tais propostas têm como objetivo promover territórios onde a vida 

saudável se realize por meio de ações comunitárias e políticas públicas que interajam, 

visando ao desenvolvimento regional e local sustentável, em suas dimensões 

ambientais, sanitárias, culturais, econômicas e sociais, com papel de destaque para o 

saneamento (FRANCO NETTO, 2019). 

A Lei no 11.445, de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 2010, define 

as diretrizes nacionais para o saneamento básico como o conjunto das ações de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

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

respectivas redes urbanas, realizado de forma adequada à saúde pública e a proteção 

do meio ambiente. 

Essas diretrizes demarcam a importância do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) como instrumento de planejamento e gestão participativa, que 

estabelece os caminhos para a melhoria das condições de saúde, da qualidade de vida 

e para o desenvolvimento local comprometido com a conservação dos recursos naturais, 

em especial, da água e do solo.  

As políticas públicas de saneamento relacionam-se diretamente com as condições 

de vida e a situação de saúde. Logo, sua ausência ou precariedade definem 

desigualdades socioespaciais nos territórios (PORTO et al., 2015). Dessa forma, nas 

periferias e favelas das grandes cidades brasileiras e nos territórios da população do 

campo, da floresta e das águas, as questões de saneamento devem ser reconhecidas 

como determinantes importantes na situação de saúde (BARCELLOS et al., 2008). 

No Brasil, o saneamento das cidades inicia-se por meio de um modelo restrito e 

com redes implantadas, a partir da segunda metade do século XIX, por empresas de 

capital estrangeiro. O aumento da população e o adensamento dos centros urbanos 

afetaram fortemente a salubridade ambiental e a saúde da população (HOCHMAN, 

1998), gerando uma incapacidade de provisão de saneamento para atender 

satisfatoriamente a totalidade da população e às cidades como um todo, fazendo com 

que o poder público assumisse a gestão dos serviços de saneamento e a criação dos 

serviços públicos municipais.  
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O direito humano à água e ao esgotamento sanitário é reconhecido pela ONU 

desde 2010 e determina que todas as pessoas devem ter acesso a esses serviços: água 

e esgoto devem ser providos com qualidade e sem discriminar nenhum segmento da 

sociedade e devem ser acessíveis à população em todos os tipos de renda. Esse 

reconhecimento torna os Estados responsáveis pela eliminação progressiva das 

desigualdades de acesso – entre populações rurais e urbanas, entre áreas de ocupação 

formal e informal, entre ricos e pobres. O Brasil é signatário das resoluções da ONU que 

reconhecem o direito à água e ao saneamento. Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), 97,6% dos domicílios do país tinham água canalizada 

e 88,2% tinham acesso à rede geral de abastecimento. Já a proporção de domicílios com 

acesso à rede geral de esgotos era de 68,3% em 2019 (IBGE, 2019). 

Segundo Oliveira e Valla (2001), historicamente os serviços de saneamento têm 

ficado restritos aos setores mais ricos da população e são vistos como forma de suprir 

os mercados consumidores. Devido à falta de serviços regulares de saneamento, a 

população desassistida é obrigada a lançar mão de medidas e estratégias autônomas 

para contornar essa situação. Mas se, na maioria das vezes, as soluções criadas pela 

população são as únicas possíveis diante da realidade, elas acabam gerando outros 

problemas.  

A gestão dos recursos hídricos é um dos setores que mais se relacionam com o 

saneamento e tem uma legislação detalhada e uma estrutura razoavelmente organizada 

no país (RIBEIRO, 2009). A unidade territorial utilizada nesse setor é a bacia hidrográfica 

que faz parte do espaço natural do território, tendo como referência um rio e seus 

afluentes e definindo um sistema de drenagem que determina os limites das águas da 

bacia como um todo. Essa divisão envolve uma diversidade de extensões territoriais que 

variam em termos de escalas, de bacias compartilhadas com outros países e que 

extrapolam o território nacional, e há rios cujo curso não ultrapassa o âmbito de alguns 

municípios.  

As bacias hidrográficas são muito importantes para a formulação de políticas de 

saneamento, tanto com relação à captação e distribuição de água, quanto à rede de 

coleta e tratamento de esgotos. A extensão territorial da bacia define os participantes da 

gestão de suas políticas de uso. Aquelas que atravessam mais de um estado remetem 

a licenciamentos federais, as que estão circunscritas ao território estadual são reguladas 

por esse nível de governo e algumas podem ser administradas por um consórcio de 
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municípios. Os diferentes usos das águas também interferem na distribuição das 

competências legais e administrativas acerca da exploração dos recursos hídricos, 

sendo os comitês de bacia, o eixo central do modelo institucional adotado pelo setor 

(MORAES, 2011). 

Muitas vezes, os rios e canais determinam o caminho e o destino dos esgotos não 

coletados, sejam domiciliares ou industriais, fazendo com que as políticas de proteção 

de saneamento se relacionem diretamente com as de manejo dos recursos hídricos.  

Assim, em uma política pública de saneamento ambiental quatro setores se 

destacam: política urbana, política de saúde, política ambiental e política de recursos 

hídricos. Cada um desses setores elabora planos, programas e ações que se 

territorializam com estratégias de planejamento e execução variados e muitas vezes 

contrastantes, provocando até mesmo problemas uns para os outros. No Brasil a relação 

entre essas políticas ainda é muito incipiente (MORAES, 2011). 

2. TERRITÓRIO E INFRAESTRUTURA SANITÁRIA 

Embora seja antigo na história da saúde pública, o uso dos conceitos de território 

e de territorialização, em referência à delimitação de territórios para organizar ações, 

está cada vez mais presente no campo da saúde, tornando-se um recurso indispensável 

para conhecer as condições de vida e a situação de saúde de populações, os 

determinantes e necessidades de saúde, os riscos e danos para planejar políticas e 

ações (GONDIM; MONKEN, 2018). 

Santos (1999) leva em conta, no território, todos os objetos naturais e construídos 

ao longo do tempo pelas sociedades, como as ruas, casas, infraestrutura de engenharia 

sanitária, rios, montanhas, árvores, praias, planícies, edifícios, comércios, fábricas, 

estradas, cultivos, hidrelétricas, cidades e outros, em uma extensão contínua. Tal autor 

considera a coexistência desses objetos um sistema de relações, estabelecidas por meio 

das ações dos diversos atores sociais e dos usos que eles conferem a tais objetos.  

Além do papel funcional, como base física das interações sociais, há também um 

papel simbólico do território, definindo representações singulares, desejos, emoções e 

significados que decorrem da territorialização das ações dos atores sociais. 

Entender as formas de uso e apropriação dadas pelos atores sociais aos objetos 

do território e sua importância para os fluxos das pessoas e das materialidades, como 

os rejeitos e insumos, é de importância ímpar para compreender as dinâmicas sociais, 
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hábitos e costumes do cotidiano que definem as condições de vida e a situação de saúde 

(MONKEN, 2008). 

A compreensão da infraestrutura sempre esteve restrita aos objetos técnicos do 

território, com funções específicas. Esse enfoque tem conduzido ao entendimento das 

infraestruturas como objetos estanques, isolados uns dos outros e, assim, justapostos e 

canalizados para cumprir funções exclusivas em relação a áreas com usos 

predeterminados. É importante romper com essa visão compartimentada, que ignora a 

existência de um sistema de objetos com nexos e interações sociais, entre infraestrutura 

e território técnico (KLEIMAN, 2017).  

Os recursos coletivos, base da infraestrutura do território, compreendem um 

“conjunto dos sistemas naturais, herdados por uma determinada sociedade, e os 

sistemas de engenharia, objetos técnicos e culturais historicamente estabelecidos” 

(SANTOS, 1999), que são condições para a realização das ações humanas.  

Os recursos e suas regras de uso referem-se, portanto, às condições materiais de 

infraestrutura necessárias para a subsistência humana, relacionadas à habitação, ao 

trabalho e à renda, à alimentação e ao saneamento ambiental, ou seja, a toda amplitude 

dos recursos sociais, econômicos e culturais, dos serviços de saúde e de educação, de 

opções de lazer e de organização sociopolítica (BARCELLOS; MONKEN, 2007). 

Em relação à infraestrutura sanitária das redes de serviços de saneamento como 

recurso coletivo e individual, pode-se dizer que ela integra a técnica à dimensão 

sociocultural e, com isso, tem implicações no território. Os recursos individuais são 

relativos às condições do domicílio e das instalações sanitárias da habitação. O nível de 

rendimento individual em determinadas faixas de renda materializa-se nessas condições 

do domicílio e através da posse de equipamentos domésticos e de alimentação. Esses 

objetos, por sua vez, podem condicionar regras específicas de comportamento. Um 

exemplo é a falta de banheiro no interior das casas, com consequências para as 

condições de vida e para a situação de saúde das pessoas do território, e serve como 

indicativo de vulnerabilidade. 

No território, a infraestrutura sanitária é recurso tanto de uso coletivo, quanto 

individual nos domicílios. Apropriada pelos atores sociais por meio de sua 

territorialização, ela ultrapassa uma natureza meramente técnica (obrigatória, mas não 

suficiente), tornando-se uma outra natureza, um objeto sociotécnico (KLEIMAN, 2017).  
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Essa infraestrutura contempla processos articulados em redes interdependentes 

entre si, fazendo parte de um sistema de objetos e ações que propicia relações sociais 

por meio dos seus processos normativos de uso, influenciando determinações 

comportamentais e sociabilidades diversas, com efeitos sobre as condições de vida e a 

situação de saúde da população. Ela tem também uma natureza multi e interescalar no 

território, evidenciada nas redes de coleta de esgoto, de abastecimento de água, de 

coleta e disposição de resíduos sólidos e de drenagem pluvial. Mas é também 

intersetorial, relacionando habitação, gestão de recursos hídricos, saúde e meio 

ambiente entre outras dimensões. Tal compreensão supera o enfoque restrito à técnica, 

percebendo a infraestrutura sanitária por sua relação com o território em diferentes 

escalas e segundo uma variedade de características socioculturais. A infraestrutura é 

integrada, desse modo, a uma diversidade de redes comunitárias e de interação com 

outros setores. 

Quando apropriadas e territorializadas pelos atores sociais, essas redes restituem 

condições de uso à base material que lhe foi conferida, relacionando a técnica (com suas 

diferentes possibilidades) ao atendimento social, por meio da prestação de serviços 

sanitários de água, esgoto, coleta de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Elas conectam 

diferentes objetos no território, como por exemplo as moradias, os comércios e as 

fábricas, realizando, como meio técnico, a ligação física que permite o acesso e uso dos 

serviços. Como objetos materiais incorporados ao solo, as redes de infraestrutura 

sanitária são objetos fundamentais para a produção econômica entre unidades 

produtivas, e por possibilitarem sua interação social em termos de consumo, moradia e 

trabalho, entre outros aspectos (KLEIMAN, 2017). 

A ausência e/ou precariedade de acesso permanente ou intermitente às redes 

oficiais de infraestrutura de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos faz com que a 

população procure outras formas de suprir esse problema, na esfera privada ou pública, 

e acessar serviços sanitários. Muitas vezes o Estado pratica uma não-política, isentando-

se da implantação de serviços básicos. Por vezes, ele apenas se faz presente em ações 

pontuais e parciais como, por exemplo, a chamada “política da bica d’água”, uma forma 

improvisada para a inserção social, afetando diretamente as condições de vida e a 

situação de saúde do território (KLEIMAN, 2017). 

Além disso, tais redes têm um papel mais do que técnico na produção do território 

e para sua situação de saúde. Elas são um recurso estruturante, que permite sua 
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ordenação e desenvolvimento, um instrumento sociotécnico de engenharia com função 

social, que cria relações físicas e simbólicas no território, solidarizando-o. Dessa forma, 

podem ser consideradas como um equipamento social que faz parte de relações 

compartilhadas entre objetos e ações do território (KLEIMAN, 2017). 

A importância das políticas públicas de infraestrutura de serviços sanitários deriva 

do seu papel como produtoras de base material do território e como recurso coletivo de 

uso sanitário, com determinação direta sobre comportamentos, convivências e 

dinâmicas sociais definidoras das condições de vida e da situação de saúde da 

população.  

A carência ou precariedade desses serviços pode produzir situações de risco à 

saúde, envolvidas nas práticas cotidianas de captação e armazenamento improvisado 

de água para uso doméstico, de coleta e destinação incorreta de esgotos, de drenagem 

precária das águas de chuva e de disposição inadequada de resíduos sólidos. 

Além do reconhecimento da infraestrutura sanitária e de suas relações com as 

condições de vida e situação de saúde, é necessário identificar as melhores formas de 

repartição do território para a criação de políticas públicas de saneamento. A repartição 

do território feita de acordo com a territorialização realizada pelos atores sociais é 

importante para a organização de ações de saneamento e saúde, assim como de 

quaisquer outros setores. Entretanto, na maioria das vezes, ela resulta de opções de 

delimitação que obedecem à seleção de critérios assumidos pelo gestor, ou mesmo por 

pesquisadores, e, portanto, está sujeita a uma carga de arbitrariedade que responde às 

finalidades que presidem tal exercício.  

A abordagem da territorialização, ao compreender as dinâmicas e singularidades 

de apropriação dos espaços pelos atores sociais, pode ajudar a delimitar fronteiras para 

uma melhor organização das ações. A sociedade no cotidiano define seus limites e 

fronteiras por meio da cultura local e dos processos informais de apropriação dos 

territórios pelos atores sociais ao longo do tempo. Esse processo produz diferenciações 

que afetam a reprodução da vida social e que o gestor ou pesquisador deve levar em 

conta para que as políticas estejam mais identificadas com as populações assistidas. 

A delimitação do território consiste na demarcação das áreas de atuação, 

intervenção, controle e alcance de responsabilidade de instituições do Estado, tais como 

a cobertura de saneamento, de energia elétrica, de serviços de telefonia, de correios, de 
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saúde, de educação e outros (GONDIM; MONKEN, 2018). Os territórios do setor de 

saúde, por exemplo,  

se constituem múltiplos e singulares, e materializam simultaneamente, 
especificidades de gestão (município, estado, união) e escalas de abrangência 
que delimitam responsabilidades sanitárias do modelo de atenção (área, 
microárea, região, distrito, outros). Essa base territorial permite responder aos 
problemas e as necessidades de saúde de populações e estabelecer pactos e 
negociações entre as três esferas de gestão do sistema, para melhor oferecer 
serviços e cuidados de caráter universal, equânime e integral sob o controle 
social (GONDIM, 2011). 
 

O município e suas divisões internas são as referências espaciais para o PMSB. 

As subprefeituras, os distritos administrativos, as administrações regionais, as áreas de 

operações urbanas e rurais e outras divisões espaciais instituídas pelo Plano Diretor ou 

por outros instrumentos de zoneamento urbano definem a escala dos espaços em 

proximidade maior com as interações sociais do cotidiano, contribuindo para a 

organização das políticas públicas de saneamento a serem implementadas. Para que 

estejam identificadas com os territórios e para que o PMSB tenha êxito, a sua formulação 

deve ser produzida e pactuada com a população local, adequando as estratégias de 

implementação às particularidades e à linguagem do território.  

3. PERSPECTIVAS DE AÇÃO 

Diversas críticas que têm surgido na atualidade são direcionadas aos saberes 

exclusivamente técnicos dos formuladores de políticas públicas, apontando para o 

grande distanciamento das propostas (planos, projetos, estratégias e ações) em relação 

à realidade da vida social dos territórios. Essas críticas têm por base, em primeiro lugar, 

o levantamento e análise das informações que dão suporte ao planejamento de políticas 

setoriais e, no caso do setor de saneamento, envolvem as informações sobre o território 

onde são desenvolvidas tais políticas.  

Para superar esse desafio, é urgente a democratização das decisões do Estado, 

por meio de tecnologias e métodos que propiciem a participação e a inserção da 

sociedade civil como sujeito e ator social atuante na formulação das políticas públicas. 

Para a melhor tradução das condições de vida e situação de saúde, faz-se necessário o 

uso de ferramentas e abordagens adequadas para o levantamento e análise de 

informações que expressem as verdadeiras implicações da vida social no território e 

identifiquem os problemas e as potencialidades locais na formulação das políticas.  
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Com a participação das “vozes do território” na formulação das políticas, o 

processo de territorialização da saúde e do saneamento pode evidenciar e mostrar com 

maior clareza e profundidade as questões sociais implicadas nas condições de vida e na 

situação da saúde.  

Em um país como o Brasil, com grandes desigualdades sociais, é grave a 

ausência de participação da cidadania nesse processo. As tecnologias de abordagem de 

realidades socio territoriais precisam ser articuladas às políticas a serem executadas. No 

caso do saneamento ambiental, isso ajuda a compreender o impacto de tais políticas 

para as condições de vida das populações e, com isso, enfrentar os processos de 

segregação territorial e os quadros de vulnerabilidade social e de saúde.  

O processo de territorialização de informações para a elaboração de um 

diagnóstico de condições de vida e da situação de saúde é uma ferramenta que ajuda a 

compreender como vivem, organizam-se e agem no cotidiano as populações nos 

territórios onde a vida acontece. Por meio da análise da territorialização dessas 

informações, é possível identificar os determinantes e condicionantes, os problemas e 

as necessidades de saúde a enfrentar, revelando ainda as potencialidades locais.  

Incorporar a territorialização como método para a elaboração de diagnósticos 

consiste em reconhecer a ordem da realidade, das coisas que ela própria tem, 

compreender a totalidade concreta, abordando a realidade como uma “totalidade dos 

estados das coisas e das situações existentes” (SANTOS, 1999), considerando a 

realidade em sua integridade e a diversidade das formas de apropriação dos espaços 

pelos atores sociais (GONDIM; MONKEN, 2018). 

Territorializar informações em saúde e saneamento significa adotar métodos de 

identificação das formas de expressão territorial das ações humanas, para que os 

gestores, instituições, profissionais e usuários do SUS compreendam a dinâmica social 

dos lugares por meio de técnicas de localização e análise geográfica e de observação 

sistemática. Isso permite obter, sistematizar e analisar as condições de vida e a situação 

de saúde das populações envolvidas.  

Há uma diversidade de metodologias, técnicas e instrumentos implicados nesse 

processo, como os da saúde pública – em particular, os da vigilância e promoção da 

saúde – as técnicas de mapeamento, as de produção de imagem, o método 

observacional, o uso de entrevistas e inquéritos. Incorporam-se tecnologias sociais, 

envolvendo atores locais na efetivação da prática do planejamento estratégico 
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situacional, com base no trinômio informação-decisão-ação (TEIXEIRA; PAIM; 

VILASBOAS, 1998).  

A territorialização é o método que, com o uso dessas metodologias, permite obter 

informações, sistematizar e reconhecer os fenômenos sociais a partir das diversas 

formas de apropriação e atuação nos espaços pelos atores sociais locais, ou seja, pela 

população, pelas empresas, pelo poder público, pelos grupos sociais, pelas diversas 

organizações sociais, culturais, religiosas e outras, que interagem e exercem ações de 

acordo com seus planos e projetos e com suas capacidades de fazer com que eles se 

materializem no território.  

A estrutura sanitária local e os processos de territorialização dos atores sociais 

devem ser compreendidos em sua totalidade, por meio da identificação de suas 

características e da materialização de suas formas de apropriação dos recursos. Eles 

compreendem a estrutura demográfica (população absoluta, por faixa etária, por gênero, 

níveis educacionais e taxa de alfabetização de adultos), a identificação dos recursos 

presentes nos espaços naturais, de acordo com a sua geomorfologia e a climatologia 

local (relevo, hidrografia, clima, temperatura, umidade e pluviometria), os recursos 

presentes na estrutura sanitária (como a oferta de água, de esgotamento sanitário, de 

coleta de resíduos sólidos, sua distribuição nos diversos tipos de domicílios, e a 

drenagem das águas pluviais), a estrutura produtiva, de comércio e serviços, a 

quantidade e tipo de serviços de saúde (público e privado), de transporte, de segurança, 

de lazer e religioso, de finanças, de comunicação, de cultura e de educação (pública e 

privada) e a estrutura do poder público atuante no território (GONDIM; MONKEN, 2017). 

No processo específico da interação entre infraestrutura sanitária e território, 

devemos ressaltar uma série de aspectos a serem identificados e analisados, como o 

total dos domicílios particulares com abastecimento de água da rede geral e suas 

condições (encanamentos aparentes, vazamentos, caixas e tonéis de água expostos), o 

total de domicílios com esgotamento sanitário na rede geral (as diversas formas de coleta 

e vazamentos, tratamento e descarte final), os resíduos sólidos coletados e sua 

frequência, destinação e disposição final (coleta, armazenamento e descarte em área 

pública – clandestino) e a existência de drenagem pluvial nas vias públicas (canaletas, 

bueiros). Além disso, é preciso avaliar a atuação normativa e suas regras de uso junto 

aos órgãos relacionados diretamente à questão da infraestrutura sanitária, como a 

gestão de recursos hídricos, de saneamento e de habitação, entre outras.  
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As condições da estrutura sanitária e seus efeitos no território, nos domicílios e 

também nos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços geram impactos para 

a saúde do trabalhador e seus usuários e afetam diretamente as condições de vida e a 

situação de saúde da população no entorno dos domicílios e estabelecimentos.  

As condições da infraestrutura sanitária ajudam a formar o perfil sanitário da 

população do território, identificando hábitos sanitários relativos às formas de exercer e 

praticar o saneamento, tendências à reprodução de vetores e níveis de conservação 

ambiental. O estado da infraestrutura sanitária, portanto, é determinante das condições 

de vida, da qualidade de vida, da situação de saúde e das vulnerabilidades existentes, 

principalmente em relação às doenças infecciosas e parasitárias. Outras doenças 

também podem ser produzidas pela precariedade ou ausência da infraestrutura sanitária, 

como, por exemplo, as enfermidades de veiculação hídrica – principalmente a 

leptospirose, a diarreia e a hepatite A; as doenças respiratórias; as doenças transmitidas 

por vetores – como a dengue, a Chikungunya, a Zika e a leishmaniose – e aquelas 

decorrentes da intoxicação por produtos químicos e o uso de agrotóxicos. Além de ser 

vital para medidas de controle e enfrentamento da transmissão de vírus, como a 

pandemia da Covid-19.  

Essa situação de saúde pode estar relacionada à precariedade de atuação do 

poder público (federal, estadual e municipal) e dos programas de ação dos órgãos e 

instituições de saneamento, do setor ambiental e de habitação que atuam no território.  

A precariedade de saneamento pode ocasionar uma série de problemas que 

afetam sobremaneira as condições de vida e a situação da saúde. Tais problemas são 

relativos à contaminação do solo e das águas, com origem na oferta inadequada ou na 

ausência de sistemas de drenagem de águas pluviais, em bacias de recepção de águas 

(locais propícios a enchentes) que podem gerar desastres de toda ordem. A 

contaminação também pode ocorrer pelo deságue, na rede de esgotos ou em rios e 

valões, de resíduos líquidos descartados por indústrias de produção de óleos e gorduras 

vegetais e animais, curtimento e outras preparações do couro, fabricação de celulose e 

papel, fabricação de produtos derivados de petróleo e coquerias, fabricação de produtos 

químicos, metalurgia e siderurgia e por estabelecimentos comerciais como postos de 

gasolina, lava a jatos, ferros velhos e outros. Destacam-se ainda os problemas de 

resíduos sólidos em “lixões” e os casos de passivos ambientais (MONKEN; GONDIM; et 

al; 2018).  
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A prática estratégica da informação-decisão-ação tem como objetivo identificar, 

planejar e agir sobre esses problemas de saúde, para organizar a atuação da Vigilância 

em Saúde e das RAS e atuar na criação de territórios sustentáveis e saudáveis, assim 

como de áreas e programas que executam políticas públicas para os setores da saúde 

e trabalham para conter os efeitos da inexistência ou precariedade de saneamento nos 

territórios.  

Com foco na importância do trabalho territorializado e com participação social, a 

atenção primária à saúde e as vigilâncias associadas a outros setores podem 

desenvolver ações educativas, comunicativas e de cuidado em proximidade com o 

território, identificando os recursos da comunidade e utilizando a linguagem local, de 

modo a divulgar, em rádios, jornais comunitários, carro de som e blogs, informações e 

atividades de vigilância e assistência primária à saúde e de educação em saúde, tendo 

como suporte a:  

- Atuação intersetorial, como um dos pressupostos de ação. O território, como 
totalidade social que reúne todos os objetos e atores em interação, é o elemento 
integrador da atuação dos setores da gestão pública. As redes de infraestrutura 
de saneamento têm relações diretas com os setores ambiental, de recursos 
hídricos, de moradia, de saúde, de educação e outros;  
- Inserção da participação social nos processos decisórios para a efetivação de 
políticas e programas e para a organização dos serviços de saúde e 
saneamento. Pertencimento nos lugares de vida e identidade territorial devem 
ser observados nos processos de planejamento de agendas territorializadas e 
na execução de planos de ação;  
- Adoção de limites territoriais, com a finalidade de conhecer e atuar sobre as 
condições de vida e a situação de saúde, sem interferir na territorialização que 
os atores sociais locais realizam ao se estabelecerem no lugar. Isso define 
critérios adequados às formas socioculturais e sanitárias locais para a 
governança das regiões de saúde, distritos e áreas de abrangência de ordem 
organizacional e operacional, dos equipamentos públicos e dos serviços de 
saúde existentes no território, de modo a garantir a inclusão e o acesso a 
segmentos sociais que tenham identidade no marco desses limites (FIOCRUZ, 
2017; GONDIM; MONKEN, 2018). 
 

O caráter operacional da categoria “território”, entendida como expressão 

concreta da realidade social, faz da abordagem da territorialização um instrumento 

importante para a estruturação de políticas públicas, como os Planos Municipais de 

Saneamento Básico.  

A produção do conhecimento sobre o território, objeto para elaboração de políticas 

de saneamento com a participação dos atores locais, fazem com que esses agentes se 

tornem elos fundamentais para a elaboração de diagnósticos de condições de vida e da 

situação de saúde para a mediação entre a análise, a produção das informações e a 

política pública a ser implementada.   
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Direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário: breve cenário 
internacional e nacional, princípios, obrigações e critérios de 

positivação 
 

Human rights to water and sanitation: a brief international and national scenario, 
principles, obligations and criteria for positivization 
Patrícia Campos Borja e Luiz Roberto Santos Moraes 

 
RESUMO 
 
Apresenta-se uma revisão bibliográfica, de documentos e legislações sobre o direito à 
água e ao esgotamento sanitário, incluindo um breve cenário internacional e nacional, 
bem como enfatiza-se os princípios de igualdade e não discriminação, 
responsabilização, sustentabilidade, participação e acesso à informação/transparência, 
e as obrigações e critérios de positivação. Conclui-se que a garantia do direito humano 
à água e ao esgotamento sanitário passa pela construção coletiva de um futuro comum, 
sustentado na solidariedade, no bem-viver, na geração e distribuição justa da riqueza 
socialmente produzida pelo trabalho humano, a partir de uma relação sociedade-
natureza apoiada em uma ética ambiental capaz de salvaguardar os ecossistemas e um 
modo de vida compatível com a capacidade do nosso patrimônio ambiental de se 
preservar e regenerar para as presentes e futuras gerações. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água não é apenas um componente essencial ao desenvolvimento da 

sociedade, mas um patrimônio fundamental para a manutenção dos ciclos vitais da 

natureza, a Pachamama 1 , como chamada pelos povos dos Andes centrais, em 

reverência à sua ancestralidade. Historicamente, esse bem comum da humanidade tem 

sido objeto de disputa. Povos e nações, na medida em que tornam seus modos de vida 

mais complexos, demandam cada vez mais água para diversos usos, como a produção 

de alimentos, as atividades industriais e o consumo doméstico. No entanto, a água é 

uma riqueza limitada, mal distribuída no território, e tem sido alvo de poluição e 

exploração sem controle. Tal cenário, que vem sendo agravado pelas mudanças 

climáticas, tem levado à escassez hídrica em determinadas regiões e a conflitos cada 

vez mais graves pelo controle do chamado ouro azul c – a água (BARLOW; CLARKE, 

2003).  

Nesse contexto, estimativas da Organização das Nações Unidas (UNESCO, 

2020) apontam que até 2050, cerca de 40% da população mundial viverá sob grave 

estresse hídrico, o que afetará especialmente habitantes do Oriente Médio, do sul da 

Ásia, da China, do norte da África, da América Latina e de áreas de clima semiárido. Em 

2018, a ONU previu que 31 países ficariam submetidos ao estresse hídrico e outros 22, 

a estresse hídrico grave (UN, 2018). Mekonnen e Hoekstra (2012 apud UNESCO, 2019) 

estimaram que 4 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial, vivem a 

escassez hídrica grave durante pelo menos um mês ao ano. 

Embora o estresse hídrico seja uma realidade e uma preocupação crescente, tem-

se observado significativa ampliação da demanda por água. Segundo a ONU (2020a), o 

uso da água cresceu seis vezes nos últimos cem anos e vem aumentando a uma taxa 

de 1% ao ano. A agricultura é o setor que mais tem demandado e explorado de forma 

irracional a água. De acordo com dados citados a Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agricultura (FAO, 2011), em 2010, esse setor utilizou 70,0% da água 

disponível, já o setor municipal, responsável pelo abastecimento humano, utilizou 11,0% 

e a indústria, 19,0%. 

 
1 Pachamama é um conceito da língua quechua. Pacha pode ser traduzida como “mundo” ou “Terra”, 
enquanto mama equivale a “mãe”. Por isso, Pachamama é, para certas etnias andinas, a Mãe Terra 
(DEFINICION.DE, sem data).  



CADERNO DE NOTAS TÉCNICAS 
 

 

 
185 
 

Em 2012, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) estimou que a demanda por água cresceria 55% entre 2000 e 2050, sendo que, 

para o uso doméstico, esse aumento seria de 130% (OECD, 2012).  

Segundo a ONU (UN, 2016), em 2015, cerca de 663 milhões de pessoas 

utilizaram fontes de água não seguras. Embora o uso dessas fontes tenha crescido de 

82% para 91% entre 2000 e 2015, persistiram as desigualdades de acesso entre os 

países e no interior dos países. Em 2011, ainda segundo a ONU, 41 países 

apresentaram quadros de estresse hídrico. Um total de 946 milhões de pessoas não 

dispunham, nessa data, de instalação sanitária e defecavam a céu aberto, 

comprometendo a qualidade da água e a saúde da população. Tal prática, além do 

lançamento de esgoto nas coleções de água e a inexistência de tratamento do esgoto e 

da água, tem comprometido a água para consumo humano. Segundo a ONU (UN, 2016), 

em 2012, cerca de 1,8 bilhão de pessoas foram expostas a beber água contaminada 

com matéria fecal. 

Balanço feito pelo Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental (ONU, 

2020b, p. 3) sistematiza a problemática do acesso à água e ao esgotamento sanitário: 

 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços públicos de água potável 
com segurança (WHO; UNICEF, 2017); 
 4,5 bilhões de pessoas carecem de serviços públicos de esgotamento 
sanitário/facilidades de disposição de excretas com segurança (WHO; UNICEF, 
2017); 
 1,5 milhão de crianças com menos de cinco anos morrem todos os anos de 
doenças relacionadas à diarreia (WHO; UNICEF, 2015); 
 A escassez de água já afeta quatro em cada dez pessoas (QUEM); 
 90% de todos os desastres naturais estão relacionados à água (UNISDR); 
 80% das águas residuais retornam ao ecossistema sem ser tratadas ou 
reutilizadas (UNESCO, 2017); 
 Cerca de dois terços dos rios transfronteiriços do mundo não possuem uma 
estrutura de gestão cooperativa (SIWI). 

 

A Agência Nacional de Águas (ANA) avaliou que o Brasil tem uma disponibilidade 

de cerca de 12% da água doce do mundo, embora a sua distribuição seja desigual, 

especialmente considerando a população de cada região. Cerca de 80% da água 

disponível no país está na Região Norte, que abriga apenas 5% da população, sendo 

que as regiões próximas ao oceano Atlântico contam com 3% dos mananciais e 45% da 

população (ANA, 2020). 

Embora o estresse hídrico no país seja baixo em relação à média global de 2015 

(12,8%), há regiões críticas, como as regiões hidrográficas (RHs) do Atlântico Nordeste 

Oriental, onde o Semiárido brasileiro está inserido, e do Atlântico Sul, que tem áreas 
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submetidas à exploração das águas por grandes projetos de irrigação (IBGE/SEAS, 

2021). A ANA destaca ainda a RH Atlântico Leste e a RH São Francisco, cujas 

disponibilidades hídricas não atendem às demandas por água (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Estresse hídrico: proporção entre a retirada de água doce e o total dos recursos de 
água doce disponíveis. Brasil, 2006-2016 

 

Região hidrográfica/Brasil 
Ano de referência 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Amazônica  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1    0,1  0,1  0,1  

Tocantins-Araguaia  1,1  1,2  1,2  1,2  1,4  1,3  1,4  1,4    1,6  1,7  1,7  

Atlântico Nordeste Ocidental  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,6  1,7  1,7    1,8  1,7  2,0  

Atlântico Nordeste Oriental  45,0  45,5  43,3  41,0  45,6  39,9  49,1  47,7  49,7  47,3  45,3  

Parnaíba  6,1  6,5  5,8  5,4  6,1  5,6  6,9  6,2    6,2  5,9  5,9  

Atlântico Leste 11,7  13,6  13,7  13,6  14,9  15,0  18,8  17,0  18,3  16,3  16,0  

São Francisco  10,9  12,8  11,7  10,7  13,3  13,0  17,7  15,8  17,7  15,3  15,6  

Atlântico Sudeste  7,1  7,5  7,6  6,9  8,1  7,7  8,8  8,8    9,8  8,9  8,1  

Paraná  6,0  6,5  6,5  5,9  7,0  7,1  7,5  7,5    8,4  7,7  7,6  

Paraguai  1,8  1,7  1,6  1,6  1,7  1,8  1,9  2,0  2,1  2,2  2,0  

Atlântico Sul  20,3  19,7  21,0  18,6  20,6  20,3  21,7  22,8  19,5  22,8  23,0  

Uruguai 6,8  6,1  7,3  6,4  5,7  6,7  7,1  6,8    5,8  7,2  7,4  

Brasil  1,3  1,3  1,4  1,3  1,4  1,4  1,6  1,6    1,6  1,6  1,6  

 
Fonte: IBGE/SEAS (2021) 

 

A urbanização brasileira, associada ao crescimento econômico e à mudança dos 

padrões de consumo, tem implicado um aumento da demanda por água no Brasil que, 

nas duas últimas décadas, levou à ampliação de cerca de 80% na retirada de água, com 

previsão de que, até 2030, ocorra um acréscimo de 26% (ANA, 2019). 

Em 2019, conforme estimativas da ANA, a água consumida no Brasil foi de 

1.125,00 m3/s (Figura 1), sendo a irrigação responsável por 66,1% do consumo, seguida 

pelo abastecimento urbano e rural (11,3%), pela indústria de transformação (9,7%) e pelo 

abastecimento animal (11,6%).  
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Figura 1 - Consumo total de água (1.125,00 m3/s). Brasil, 2020 

 

 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) da ANA (2020) 

 

Por outro lado, o informe anual da ANA sobre a conjuntura dos recursos hídricos 

no Brasil destaca que, em 2017, cerca de 60,9 milhões de habitantes das cidades tiveram 

menor garantia de abastecimento de água. Para 2035, o estudo revela que 73,7 milhões 

de pessoas estarão sujeitas à insegurança hídrica. 

A cada dia, cresce a problemática da seca no Brasil. Entre 2016 e 2017, o número 

de afetados dobrou, sendo que a quantidade de eventos foi maior na região Nordeste 

(Figura 2). Segundo a ANA, em 2018, esses eventos atingiram 43 milhões de pessoas, 

90% delas a Região Nordeste.  

Figura 2 - Eventos de seca por região do Brasil, entre 2016 e 2018 

Fonte: ANA (2019b) 

Tal quadro tem levado muitos municípios a utilizarem carros-pipa para o 

abastecimento de água da população. Em 2018, recursos do Governo Federal 

possibilitaram o atendimento de 2,41 milhões de pessoas, a maior parte delas, habitante 

do semiárido brasileiro. 
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, 

92,2% da população brasileira tinha acesso a uma fonte satisfatória de abastecimento 

de água (rede pública de distribuição e poço profundo ou artesiano), sendo que, entre as 

regiões, a Região Norte tinha menor cobertura (79,4%) e a Sudeste, maior (96,0%). No 

mesmo ano, cerca de 16.419.000 habitantes não dispunham de formas de suprimento 

de água segura (poço freático ou cacimba, fonte, nascente ou outra forma), e desses 

habitantes, 40,6% viviam na Região Nordeste. Da população com acesso à rede pública 

de distribuição de água (84,7% do total), cerca de 88% tinham fornecimento diário, 

enquanto cerca de 21,4 milhões de habitantes recebiam água de forma intermitente 

(IBGE, 2020). 

Em 2019, 85,9% da população tinham acesso a esgotos domésticos, sendo que 

a menor cobertura foi observada na Região Norte (68,3%), seguida da Nordeste (75,5%), 

e a maior, na Sudeste (94,0%). No mesmo ano, cerca de 28,2 milhões de brasileiros não 

dispunham de forma adequada seus esgotos, sendo que 45% deles viviam na Região 

Nordeste (IBGE, 2020). 

 

Figura 3 - Proporção da população com acesso a fonte de abastecimento de água e destino 
dos esgotos domésticos satisfatórios, por região. Brasil, IBGE, 2019. 

 

 

(1) Fonte de água adequada: rede pública de distribuição e poço profundo ou artesiano. 
(2) Destino dos esgotos domésticos satisfatório: rede geral ou rede pluvial, fossa séptica ligada à 
rede, fossa séptica não ligada à rede. 

Fonte: IBGE (2020) 
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Esses dados revelam que a humanidade chegou à segunda década do século 21 

sem garantir o direito à água e ao esgotamento sanitário, tanto em nível mundial, quanto 

no Brasil, estando esse direito ainda muito longe de se tornar realidade em um mundo 

governado pelas corporações, especialmente as financeiras, onde tudo é mercadoria, 

inclusive a água.  

Assim, o cenário do acesso à água em quantidade e qualidade tem fortes relações 

com a formação econômica e social do regime de acumulação capitalista, das relações 

desse regime com a natureza e com a base social que lhe dá sustentação. Os dados 

revelam um modelo de desenvolvimento que produz desigualdades e exclusões de 

segmentos sociais e exaustão do patrimônio ambiental. A globalização econômica e os 

avanços dos ideais neoliberais levaram a intensas transformações, especialmente no 

ideário iluminista e keynesiano que, no pós Segunda Guerra Mundial, elevaram os 

Estados-nação a promotores de políticas sociais como mecanismo de salvaguarda do 

modo de produção capitalista. Mas a partir dos anos 1990, os Estados-nação perderam 

protagonismo e o capitalismo mundial integrado ampliou suas fronteiras e fragilizou as 

políticas sociais e de proteção ambiental. O resultado é a ampliação das desigualdades 

e alterações significativas no ambiente natural, afetando a biodiversidade e o clima global 

e promovendo a exploração irracional do patrimônio ambiental, que inclui a água. 

Esse ambiente de fragilização dos Estados-nação e, também, dos organismos 

internacionais como a ONU, de certa forma, explica as dificuldades nos acordos sobre o 

meio ambiente e sobre o direito humano à água, sendo que essa passou a ser vista como 

uma commodity disputada por grandes corporações ligadas ao mercado, dada sua 

condição estratégica do ponto de vista econômico e sua escassez crescente.  

2. O DIREITO HUMANO À ÁGUA E AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OS 

TRATADOS INTERNACIONAIS  

No direito internacional, considera-se que o direito humano à água está implícito 

nos artigos 3º e 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948. 

Mas a explicitação desse direito humano só veio ocorrer em 2010, 62 anos depois de 

aprovada a Declaração, em meio a muitas negociações na comunidade internacional. A 

28 de julho de 2010, a Assembleia Geral da ONU instituiu a resolução 64/292, 

reconhecendo que “o direito à água potável é um direito humano essencial para o pleno 

gozo da vida e da humanidade” (UN, 2010a, p. 3, tradução nossa). A disputa para o 
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reconhecimento do direito humano à água na ONU foi revelada não só no longo período 

de debates sobre o tema, mas também, segundo Pulido (2015) na votação, já que 122 

votos foram a favor da aprovação da referida resolução, 41 nações se abstiveram e 

nenhuma foi contra 5.  

Em setembro de 2010, a ONU, em Assembleia Geral, aprovou a Resolução 15/9, 

afirmando que o direito humano à água é “derivado do direito a um padrão de vida 

adequado e intrinsecamente relacionado ao direito ao mais alto padrão possível de 

saúde física e mental, bem como o direito à vida e dignidade humana” (UN, 2010b, grifo 

nosso, tradução própria). Em 2015, em Assembleia Geral, a ONU aprovou a Resolução 

A/RES/70/169, que reconhece os direitos distintos à água potável e ao esgotamento 

sanitário: "o direito humano ao saneamento garante que todas as pessoas, sem 

discriminação, tenham acesso físico e econômico ao esgotamento sanitário, em todas 

as esferas da vida, e que este seja seguro, higiênico, social e culturalmente aceitável e 

que proporcione privacidade e garanta dignidade" (UN, 2015, p. 1, tradução própria). 

Assim, após diversas convenções, declarações e resoluções, que podem ser 

vistas nos quadros 1a e 1b, as Nações Unidas evoluíram gradualmente para o 

reconhecimento do direito à água como um direito humano, devendo-se destacar a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, de 1979, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990, que 

reconhecem a necessidade de se garantir o acesso à água a esses segmentos sociais. 

Atualmente, diversos Estados-nação vêm reconhecendo o direito humano à água 

em suas constituições ou outras legislações, a exemplo do Uruguai, do Equador, da 

Bolívia, da África do Sul, da Colômbia e de Israel, sendo que a Assembleia Geral da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio da Resolução 2.349, estabeleceu 

que a água é “essencial para a vida e a saúde de todos os seres humanos e que o acesso 

à água potável e à higiene básica é indispensável para viver com dignidade humana” 

(YIP; YOKOYA, 2016, p. 182-183). 
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Quadro 1 - Evolução legal em nível internacional do direito humano à água e ao esgotamento 
sanitário 

Instrumento normativo Detalhe Incorporação 

Declaração Universal dos 
Direitos Humanos da ONU, 

de 1948 

Art. 3º: 
determina o 
direito à vida 

Está implícito, já que a água de boa qualidade tem 
forte influência no direito à vida. 

Art. 25: 
estabelece o 

direito à 
saúde e 

bem-estar, 
incluindo 
alimentos 

Está implícito, já que a água garante saúde e bem-
estar às pessoas. 

III Convenção de Genebra 
da ONU, de 1949 

Arts. 20, 26, 
29 e 46 Reconhece diretamente o direito à água potável, para 

satisfazer a sede. IV Convenção de Genebra 
da ONU, de 1949 

Arts. 85, 89 e 
127 

I Protocolo Opcional da 
ONU, de 1977 

Arts. 54 e 55                                  - 

II Protocolo Opcional, de 
1977 

Arts. 5º e 14                                  - 

Conferência das Nações 
Unidas sobre a Água, de 

1977 

Plano de 
ação 

“Todos os povos, independentemente do estágio de 
desenvolvimento e das condições sociais e 
econômicas, têm o direito de ter acesso à água 
potável em quantidades e qualidade iguais às suas 
necessidades básicas”. 

Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação 
contra as Mulheres da 

ONU, de 1979 

Art. 14 

Garante o direito de “gozar de condições de vida 
adequadas, particularmente em relação à habitação, 
saneamento, fornecimento de eletricidade e água, 
transporte e comunicações”. 

Convenção sobre os 
Direitos da Criança da 

ONU, de 1990 

Art. 24, 2ª 
seção “c” 

“Combater doenças e desnutrição, inclusive no 
âmbito da atenção primária à saúde, por meio, entre 
outros, da aplicação de tecnologias prontamente 
disponíveis e do fornecimento de alimentos nutritivos 
adequados e água potável, levando em consideração 
os perigos e riscos de poluição ambiental” (UNICEF, 
1990, p. 21). 

Conferência Internacional 
sobre Água e Meio 
Ambiente, de 1992 

Art. 4º 
Reconhecimento do direito básico de todas as 
pessoas a ter acesso à água potável, a um preço 
acessível. 

Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio 

Ambiente e 
Desenvolvimento, de 1992 

Capítulo 18 
da Agenda 

21 

Proclamou que todos “os povos têm o direito a 
acessar água potável”. 

Resolução 47/193 da 
Assembleia Geral da ONU, 

de 1993 
Declaração 

Declara 22 de março o Dia Mundial da Água (UN, 
2020). 

Resolução da ONU 54/175, 
de 1999 

Art. 12 
Define que o direito ao desenvolvimento envolve os 
direitos fundamentais à alimentação e à água potável, 
cuja garantia é um imperativo moral dos governos. 

Resolução da ONU 55/196, 
de 2000 

- 
Define o ano de 2003 como o Ano Internacional da 
Água Doce. 
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Instrumento normativo Detalhe Incorporação 

Declaração Política da 
Conferência Mundial sobre 

Desenvolvimento 
Sustentável, de 2002 

Define metas 
Estabelece metas para acelerar o acesso a requisitos 
básicos como água potável e esgotamento sanitário. 

Comentário Geral 15 do 
Comitê sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e 

Culturais, relativo ao direito 
à água, de 2002  

Páginas  
2-3 

Estabelece que “O direito humano à água é 
indispensável para levar uma vida com dignidade 
humana”. 

Resolução da ONU 58/217, 
de 2003 

Proclama 
Estabelece a Década Internacional de Ação "Água 
para a Vida" (2005-2015). 

Criação da ONU Água, em 
2003 

Cria 
Criada a ONU Água, agência com a atribuição de 
coordenar os esforços das organizações da ONU em 
relação à água. 

Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ONU, de 
2006 

Art. 28, 2a 

“Garantir a igualdade de acesso das pessoas com 
deficiência aos serviços de água potável e garantir o 
acesso a serviços, dispositivos e outra assistência 
adequados e acessíveis, para necessidades 
relacionadas à deficiência” (UN, 2006, p. 21, tradução 
nossa). 

Resoluções 1/22, de 2008, 
e 8/8, de janeiro de 2009, 
do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, 
relativas ao direito humano 

à água potável e ao 
esgotamento sanitário 

Reconhece 

Os Estados têm a obrigação de resolver e acabar com 
a discriminação em termos de acesso à água e devem 
resolver com eficiência as desigualdades decorrentes 
dessa situação. 

Resolução 64/292, de 
2010, da ONU 

Reconhece 
“O direito à água potável é um direito humano 
essencial para o pleno gozo da vida e da humanidade” 
(UN, 2010a, p. 3, tradução nossa). 

Resolução 
A/HRC/RES/15/9, do 
Conselho dos Direitos 

Humanos da ONU, de 2010 

Afirma 

“Afirma que o direito humano à água potável e ao 
esgotamento sanitário é derivado do direito a um 
padrão de vida adequado e intrinsicamente 
relacionado ao direito ao mais alto padrão possível de 
saúde física e mental, bem como o direito à vida e 
dignidade humana. Reafirma que os Estados têm a 
responsabilidade primária de garantir a plena 
realização de todos os direitos humanos e que a 
delegação da entrega de água potável e serviços de 
esgotamento sanitário a terceiros não exime o Estado 
de suas obrigações quanto aos direitos humanos. 
Reconhece que os Estados, de acordo com suas leis, 
regulamentos e normas públicas políticas, pode optar 
por envolver atores não estatais no fornecimento de 
água potável e esgotamento sanitário e, 
independentemente da forma de prestação, deve 
garantir transparência, não discriminação e 
responsabilização” (UN, 2010b, p. 1-2, tradução 
nossa, grifos nossos). 
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Instrumento normativo Detalhe Incorporação 

Resolução A/RES/70/169, 
de 2015, da Assembleia 

Geral da ONU 
Reconhece 

Direitos distintos à água potável e ao esgotamento 
sanitário: "o direito humano ao saneamento garante 
que todas as pessoas, sem discriminação, tenham 
acesso físico e econômico ao esgotamento sanitário, 
em todas as esferas da vida, e que este seja seguro, 
higiénico, social e culturalmente aceitável e que 
proporcione privacidade e garanta dignidade". 

Assembleia Geral das 
Nações Unidas, 2015 

Agenda 2030 

Definiu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 
– Água Potável e Saneamento: assegurar a 
disponibilidade e a gestão sustentável da água e 
esgotamento sanitário para todos. 

 
Fonte: Pulido (2015); UN (2010a); UN (2010b) 

 

A análise de Pulido (2015) sobre o direito fundamental à água em perspectiva 

internacional destaca as dificuldades do reconhecimento desse direito, já que ele não 

está expresso nos tratados internacionais como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc). 

Assim, segundo Pulido (2015), a aplicação judicial do direito à água tem suscitado 

objeções de segmentos da sociedade, e o marco legal tem se mostrado insuficiente para 

auxiliar os tribunais a aplicar esse direito. Para o autor, diversas instituições têm 

declinado de sua obrigação de proteger os direitos sociais e, com isso, impõe-se o livre 

mercado frente à necessidade de proteger esses direitos, especialmente nos países do 

Sul. O autor destaca que a fragilidade dos dispositivos internacionais e constitucionais 

dos Estados-nação para a proteção do direito à água tem forte relação com o 

pressuposto liberal de que o mercado, em regime de competição, pode garantir esse 

direito. Afinal, segundo Pulido (2015),  

Existe evidência de que, pelo menos em certas regiões da América Latina, a 
aplicação constitucional desses direitos não beneficiou os mais pobres, senão a 
cidadãos de classe média que, de uma maneira ou de outra, têm a capacidade 
de satisfazer suas necessidades básicas mediante estratégias ordinárias do 
mercado. (PULIDO, 2015, p.3)  

 

Porém, para Bulto (2015), a base normativa do direito humano à água, aliado às 

regras e princípios do direito internacional da água e do direito ambiental, revela que 

esse direito tem sido reconhecido nas regras dos tratados internacionais e tem sido 

apoiado a cada dia por uma prática jurídica de Estados-membros do sistema ONU. 

Para Carlão (2018), embora os instrumentos jurídicos do direito humano à água 

sejam de natureza não vinculativa para os Estados-membros do sistema ONU (soft law), 
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por outro lado, pela primeira vez, os países da ONU concordam que a água é um direito. 

Para o autor, a Resolução 64/292/2010 favorece a defesa da água como um bem 

comum. 

Na avaliação de Barlow (2012), as resoluções pelo direito à água potável e ao 

esgotamento sanitário são uma grande conquista na luta dos povos por justiça, sendo 

fundamentais para o enfrentamento das mudanças climáticas, da perda da 

biodiversidade e da ampliação da desertificação. Para a autora, a “luta por esse marco 

fundamental é antiga e foi bloqueada diversas vezes por corporações poderosas e 

governos, que preferiam ver a água como uma mercadoria privada para ser colocada à 

venda no mercado” (BARLOW, 2012, p. XV-XVI). 

3. PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DO DIREITO HUMANO À ÁGUA E AO 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

No Comentário Geral nº 15 sobre o direito à água, do Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, o direito humano à água e 

ao esgotamento sanitário envolve:  

 

O direito de todos de dispor de água suficiente, segura, aceitável e acessível 
para uso pessoal e doméstico. É necessário um suprimento adequado de água 
potável para evitar a morte por desidratação, reduzir o risco de doenças 
relacionadas à água e atender às necessidades de consumo e culinária e às 
necessidades de higiene pessoal e doméstica (ONU, 2002, p. 1). 
 

Ainda segundo a ONU (2002), o direito humano à água para consumo humano e 

ao esgotamento sanitário contempla os princípios constituintes dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, a saber: igualdade e não discriminação; responsabilização; 

sustentabilidade; participação; e acesso à informação/transparência (Quadro 2).  

Quadro 2 – Princípios dos direitos à água e ao esgotamento sanitário. 

Princípios Definição 

Igualdade e não 
discriminação 

“Deve-se garantir igualdade entre homens e mulheres e a não 
discriminação baseada em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, fortuna, 
nascimento, qualquer outra situação” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 9). 
“Discriminação” entende-se como “qualquer distinção, exclusão ou 
restrição que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em pé de igualdade com outros, 
de direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas política, 
econômica, social, cultural e civil ou qualquer outra” 
(ALBUQUERQUE, 2014, p. 10). 
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Princípios Definição 

Responsabilização 

Em relação aos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário, 
os Estados-Nação têm três obrigações legais específicas: 
respeitar, proteger e fazer cumprir esses direitos. A obrigação de 
respeitar exige que os Estados devem “abster-se de interferir direta 
ou indiretamente no gozo do direito à água”; proteger exige que os 
Estados “impeçam terceiros, como as corporações, de interferir de 
alguma forma no gozo do direito à água”; cumprir exige que os 
Estados “adotem as medidas necessárias para alcançar a plena 
realização do direito à água” (UN, 2002, p. 9-11, grifos nossos). 

Sustentabilidade 

Devem-se assegurar serviços sustentáveis para as presentes e 
futuras gerações, entendidos pela garantia da disponibilidade, 
acessibilidade física e econômica, continuidade e previsibilidade, para 
todos; não sendo admitida discriminação de qualquer natureza e 
respeitando-se o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e 
ambiental (ALBUQUERQUE, 2014).  

Participação 

Conforme define a Declaração Universal dos Direitos Humanos, “toda 
pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país” 
(ALBUQUERQUE, 2014, p. 56). Segundo a Declaração da ONU sobre 
o Direito ao Desenvolvimento, de 1986, a participação deve ser “ativa, 
livre e significativa”. Assim, as instituições públicas devem garantir a 
participação nos processos de decisão sobre as políticas públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

Acesso à 
informação/transparência 

O acesso à informação, um dos direitos humanos garantidores dos 
demais direitos, é fundamental para a participação democrática, ativa 
e livre da população na definição, decisão e acompanhamento das 
políticas públicas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. Assim, cabe ao poder público disponibilizar informação à 
sociedade de forma a possibilitar o exercício desse direito 
(ALBUQUERQUE, 2014). 

 
Fonte: Albuquerque (2014); UN (2002) 

 

Esses direitos devem cumprir, ainda, critérios normativos dos direitos humanos: 

disponibilidade, qualidade, aceitabilidade, acessibilidade física e acessibilidade 

econômica (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Critérios do direito humano à água e ao esgotamento sanitário 

Critérios Definição 

Disponibilidade 

O fornecimento de água deve ser contínuo, em quantidade suficiente para os usos 
pessoais e domésticos (beber e cozinhar, lavar roupa, disposição dos dejetos e 
higiene pessoal e doméstica). O consumo per capita de água deve atender às 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) (ver HOWARD; BARTRAM, 
2003). 

Qualidade 

A água deve ser adequada para consumo e outros usos, não devendo se constituir 
em uma ameaça à saúde pública. O esgotamento sanitário deve ser seguro do ponto 
de vista higiênico e técnico. Para a higiene, é essencial ter acesso à água para a 
limpeza e a lavagem das mãos.  

Aceitabilidade 
As instalações de esgotamento sanitário devem ser aceitáveis do ponto de vista 
cultural, com atenção às especificidades de gênero no que se refere à intimidade, à 
segurança e à dignidade. 
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Critérios Definição 

Acessibilidade 
física 

As instalações e serviços de água devem estar disponíveis para uso, ao alcance de 
toda a população. O abastecimento deve ser suficiente, seguro, aceitável e acessível 
nas proximidades dos domicílios, escolas, centros de saúde e outras instituições e 
lugares públicos. A segurança física, especialmente das mulheres e crianças, deve 
ser assegurada durante o acesso aos serviços. Os serviços e instalações devem ser 
apropriados à cultura local e devem respeitar as necessidades de gênero, ciclo de 
vida e privacidade.  

Acessibilidade 
econômica 

Serviços e instalações de água devem estar ao alcance de todos, com custos e 
encargos diretos e indiretos acessíveis, sem comprometer o exercício de outros 
direitos humanos. 

 
Fonte: UN (2002) 

 

Além dos princípios e critérios, algumas obrigações básicas em relação ao direito 

à água, que devem ter efeito imediato: 

 

1. Garantir o acesso à quantidade mínima essencial de água suficiente e 
adequada para uso pessoal e doméstico para prevenir doenças. 
2. Garantir o direito de acesso à água e às instalações e serviços públicos de 
água de maneira não discriminatória, especialmente a grupos vulneráveis ou 
marginalizados. 
3. Garantir o acesso físico a instalações ou serviços públicos de água que 
forneçam um suprimento regular e suficiente de água potável, com um número 
suficiente de pontos de água para evitar tempos de espera proibitivos e a uma 
distância razoável de casa. 
4. Garantir que a segurança pessoal não seja ameaçada quando as pessoas 
tiverem que buscar água. 
5. Garantir uma distribuição equitativa de todas as instalações e serviços 
públicos de água disponíveis. 
6. Adotar e implementar uma estratégia nacional de água e um plano de ação 
para toda a população, que devem ser elaborados e revisados periodicamente 
com base em um processo participativo e transparente. 
7. Monitorizar o grau de realização, ou não realização, do direito à água. 
8. Implementar programas de água para setores específicos e a um custo 
relativamente baixo para proteger grupos vulneráveis e marginalizados. 
9. Adotar medidas para prevenir, tratar e controlar doenças relacionadas à água, 
garantindo, particularmente, o acesso a serviços públicos de esgotamento 
sanitário adequados (UN, 2002, p. 13-14). 

 

Dialogando com os pressupostos e metas do direito humano à água, a Agenda 

2030 da ONU, que estabelece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, define o 

Objetivo 6, que estabelece a necessidade de “assegurar a disponibilidade e gestão 

sustentável da água e esgotamento sanitário para todos” e define metas a serem 

alcançadas em 2020 e 2030 (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Metas do ODS 6: água potável e esgotamento sanitário 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos. 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a esgotamento sanitário e higiene adequados e equitativos para 
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das 
mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a 
proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente. 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de 
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via 
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado. 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, 
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. 

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para 
os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e ao esgotamento 
sanitário, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de 
efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso. 

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do 
esgotamento sanitário. 

Fonte: ONU (2020b) 

4. O DIREITO HUMANO À ÁGUA E AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BRASIL 

O direito humano à água e ao esgotamento sanitário (Dhaes) não consta 

explicitamente da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), de 1988. No 

entanto, considera-se que este direito esteja implícito nos direitos constitucionais à 

saúde, moradia e alimentação que constam no art. 6º da Constituição como direitos 

sociais. A CF também estabelece, no art. 5o, §2o, que “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados 

por ela ou dos tratados internacionais de que a República Federal do Brasil é 

participante” (BRASIL, 1988, s.p.). 

Assim, mesmo que o acesso à água potável não seja explicitamente reconhecido 

como direito humano pela CF de 1988, ele deve ser reconhecido diante dos princípios 

da não tipicidade dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, de modo 

que esse direito deve ser garantido pelo poder público em quantidade suficiente e 

qualidade adequada, em caráter universal e sem que questões econômicas sejam 

obstáculos à sua efetivação (OLIVEIRA, 2017). Além disso, em textos 

infraconstitucionais, a água é tratada como essencial para a vida humana, como na Lei 
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no 11.346/2006, que considera a água como alimento e a alimentação como direito 

humano fundamental (BRASIL, 2006). 

A CF de 1988 também determina, no art. 21, inciso XX, que é responsabilidade 

da União estabelecer diretrizes para o saneamento básico. O art. 23, inciso VI, define 

que é responsabilidade comum de todos os órgãos da Federação proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Além disso, eles devem 

promover programas de melhorias das condições de saneamento básico (art. 23, inciso 

IX). O art. 200, inciso IV, estabelece como responsabilidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico, enquanto a responsabilidade de legislar sobre questões hídricas é reservada à 

União (art. 22, inciso IV), não excluindo os estados, que podem ser autorizados a legislar 

por estatuto declaratório (art. 22, parágrafo único). Os municípios podem legislar sobre 

questões de interesse local e complementar a legislação estadual ou federal quando 

apropriado (art. 30, incisos I e II), e organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluídos aí os de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário (art. 30, inciso V). 

Visando regulamentar o art. 21, inciso XIX, da CF, foi promulgada a Lei no 

9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecendo que a 

água é um patrimônio público para uso coletivo das pessoas. A dominialidade da água 

doce é da União e dos estados, porém a água não pertence nem aos governos, nem a 

pessoas específicas, sendo considerada “um bem público para que a apropriação 

identificável não seja aceita, pois é um direito humano fundamental, caracterizado pela 

inalienabilidade e não renúncia a direitos” (IRIGARAY, 2003, p. 309). O art. 1º da Lei no 

9.433/1997 estabelece ainda que, em situações de escassez, o uso prioritário é para 

consumo humano que atenda às necessidades essenciais e a dessedentação de 

animais. 

A Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece diretrizes gerais legais das 

políticas urbanas e tem como objetivo planejar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana. Entre as diretrizes gerais, o art. 2º, subseção 

I, descreve a “garantia do direito às cidades sustentáveis, entendidas como o direito à 

terra urbana, à habitação, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, aos 

transportes e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as gerações presentes e 
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futuras”. Portanto, uma cidade só pode ser considerada sustentável quando cumpre suas 

funções sociais, quando há respeito pelo direito aos serviços de saneamento. 

A Lei no 11.445/2007, sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico e a 

política federal de saneamento básico, estabelece que os serviços públicos de 

saneamento básico (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem 

e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos) devem ser 

prestados, obedecendo-se alguns princípios fundamentais, como a universalização do 

acesso, a integralidade, a utilização de tecnologias apropriadas e o controle social (art. 

2º). A prestação desses serviços deve atender a requisitos mínimos de qualidade, como 

regularidade e continuidade (art. 43). O acesso universal ao abastecimento de água, de 

maneira regular e contínua, pode então ser entendido como o reconhecimento, pelo 

Brasil, dos atos jurídicos internacionais que estabelecem o direito humano à água 

(BRASIL, 2007). 

A referida lei estabelece ainda, no art. 29, §1º, as seguintes diretrizes para a 

instituição de tarifas, preços públicos e taxas: “I - prioridade para o atendimento das 

funções essenciais relacionadas à saúde pública” e “II - ampliação do acesso dos 

cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços”. Para usuários e localidades sem 

capacidade de pagamento ou escala econômica suficientemente compatível com o custo 

total dos serviços, o §2º do art. 29 considera a possibilidade de adoção de subsídios 

fiscais e não tributários. Esta última disposição deve ser entendida como uma garantia 

para o fornecimento de água potável a pessoas de baixa renda, uma vez que um dos 

fatores considerados para o estabelecimento de valores a serem cobrados pelo serviço 

público de abastecimento de água potável é a quantidade mínima de consumo ou 

serviço, o uso de serviços sociais – como preservação da saúde pública –, o atendimento 

adequado a usuários de baixa renda e capacidade de pagamento dos consumidores (art. 

30, incisos III e VI) (BRASIL, 2007). 

Ainda segundo a referida lei, art. 40, §3º, a interrupção ou restrição do 

fornecimento de água devido ao não pagamento da tarifa “em estabelecimentos de 

saúde, instituições educacionais, coletivos e instituições de internação e usuários 

residenciais de baixa renda que se beneficiam de impostos sociais devem obedecer a 

prazos e critérios que preservem condições mínimas para a manutenção da saúde das 

pessoas envolvidas” (BRASIL, 2007). 
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Apesar desse marco legal e das resoluções da ONU, o Brasil mantém-se distante 

de assegurar o direito à água e ao esgotamento sanitário para todos os cidadãos. 

Enquanto nos últimos anos, em diferentes continentes, acontece a 

remunicipalização/reestatização dos serviços públicos que foram privatizados, incluindo 

os de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em face do não cumprimento 

dos contratos, do aumento das tarifas e da precarização dos serviços (KISHIMOTO; 

STEINFORT; PETITJEAN, 2020), no Brasil, o caminho escolhido é o oposto. Em plena 

pandemia da COVID-19, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei  no 6.192/2019 (já 

aprovado pela Câmara dos Deputados, em dezembro de 2019) e o presidente da 

República  sancionou a Lei no 14.026, em 15/07/2020, alterando diversos dispositivos do 

marco legal do saneamento básico (Lei no 11.445/2007), tendo como principal objetivo 

criar o mercado da água no país, com a exploração dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela iniciativa privada, ou seja, 

abrindo o caminho para a instituição de um monopólio privado. Entre os principais 

aspectos da Lei, que certamente impactarão os direitos humanos a esses serviços, 

encontram-se:  

i) a uniformização da regulação dos serviços (imposição da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico com a atribuição de editar normas de referência para 

a regulação, que caso não sejam cumpridas impede o acesso aos recursos 

financeiros);  

ii) a competição no acesso aos contratos de concessão (a abertura total para o 

mercado, principalmente o financeiro/bancos e fundos de investimentos);  

iii)  a regionalização da prestação dos serviços (tentativa de viabilização econômico-

financeira por meio de “blocos de referência” de municípios e outras formas);  

iv)  a fixação de metas de cobertura/investimentos (impostas, que dificilmente serão 

cumpridas);  

  

Fazendo parte da mesma ofensiva, também tramita no Senado Federal o Projeto 

de Lei do Senado (PLS) no 495/2017, que propõe alterar a Lei no 9.433/1997 (BRASIL, 

1997), “para introduzir os mercados de água como instrumento destinado a promover a 

alocação mais eficiente dos recursos hídricos” no país (BRASIL, 2017). 

Por outro lado, atendendo a luta de entidades da sociedade civil e com a intenção 

de consagrar o saneamento básico como direito social, estão tramitando no Congresso 
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Nacional cinco propostas de emenda à Constituição (PECs), sendo três na Câmara dos 

Deputados (PEC 93/2015, PEC 328/2017 e PEC 425/2018) e duas no Senado Federal 

(PEC 2/2016 e PEC 4/2018), sendo que a PEC 328/2017 e a PEC 426/2018 encontram-

se apensadas à PEC 93/2015, tendo o parecer do relator na Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, em 20 de novembro de 2019, sido pela sua admissibilidade. O passo 

seguinte é de constituição e instalação de comissão especial para julgamento do mérito 

e daí para o Plenário, que a apreciará em dois turnos, sendo que, para ser aprovada, a 

proposta deverá contar com o voto favorável de, no mínimo, três quintos (308) dos 

deputados. 

Já a PEC 2/2016, com igual teor, que propõe incorporar ao art. 6º da CF o 

saneamento básico como direito social, tem origem no Senado e é subscrita por 31 

senadores de diferentes partidos políticos. Ela encontra-se em tramitação, tendo sido 

designado seu relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 16 de 

outubro de 2019, e necessita ainda da apreciação do parecer do relator para ser 

publicada e colocada na ordem do dia para, em seguida, ser votada no Plenário, 

necessitando, para aprovação, contar com o voto favorável de, no mínimo, 3/5 (49) dos 

senadores. A PEC 4/2018, aprovada pelo Senado Federal, em 31/03/2021, propõe a 

inclusão na Constituição Federal, do acesso à água potável entre os direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, inciso LXXIX), sendo que sua aprovação depende do 

posicionamento da Câmara dos Deputados, onde agora tramita.   

Assim, do ponto de vista legal, observam-se entraves para a garantia do direito à 

água e ao esgotamento sanitário no Brasil e do ponto de vista econômico-financeiro, 

constatam-se reduções significativas dos investimentos em face da política 

macroeconômica e das restrições do gasto público pela Emenda Constitucional 95/2016, 

que instituiu um teto dos gastos, limitando os investimentos públicos por 20 anos. 

5. CONCLUSÃO 

A positivação do direito humano à água é uma estratégia fundamental para o 

enfrentamento da pobreza, para o atendimento de necessidades básicas vitais, para o 

exercício das liberdades e direitos políticos, especialmente das mulheres e crianças, 

propiciando uma distribuição justa da riqueza e do acesso ao patrimônio ambiental 

(PULIDO, 2015). 
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Para Caldas, Diz, Andreucci e Accioly (2019), para que se garanta o direito 

humano à água e o reconhecimento da água como um bem comum, faz-se necessário 

que os Estados-nação e as instituições globais instituam, cumpram e façam cumprir 

instrumentos jurídico-administrativos voltados a esse direito subjetivo e bem de consumo 

escasso, devendo-se assegurar a gestão sustentável da água, de forma que ela seja 

disponibilizada e compartilhada com a humanidade. 

Para Heller (2015), a garantia do direito à água passa pelo planejamento estatal, 

sendo que as principais tendências do planejamento relativo à água envolvem o 

planejamento estratégico situacional, criativo e participativo. 

Furigo, Samora e Tamayo (2020, p. 481) assinalam que  

 

as relações de mercado interferem sobremaneira e provocam outros processos 
socioecológicos, de dominação e subordinação, exploração e repressão, que 
retroalimentam e transformam a cidade, a chamada “cidade formal”. É produzida 
pela classe trabalhadora, em um tipo de produção doméstica ou pré-capitalista, 
tendo sido fundamental para o processo de acumulação de capital. A moradia 
precária associa-se ao saneamento precário, formando, assim, o assentamento 
precário urbano, lócus do déficit de saneamento. 
 

Certamente, a garantia do direito humano à água e ao esgotamento sanitário 

passa pela construção coletiva de um futuro comum, sustentado na solidariedade, no 

bem-viver, na geração e distribuição justa da riqueza socialmente produzida pelo 

trabalho humano, a partir de uma relação sociedade-natureza apoiada em uma ética 

ambiental capaz de salvaguardar os ecossistemas e um modo de vida compatível com 

a capacidade do nosso patrimônio ambiental de se preservar e regenerar para as 

presentes e futuras gerações. 
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